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Schoolt i jden
Onze schooltijden zijn van 
08.30 - 14.00 uur. Wij merken 
de laatste tijd dat wij onze 
lessen niet om 08.30 uur 
kunnen starten, omdat er 
kinderen (te) laat de klas 
binnenkomen.

Ik wil u verzoeken op tijd naar 
school te komen met uw kind, 
of ervoor te zorgen dat uw 
kind op tijd op school kan zijn. 
De deuren gaan om 08.25 uur 
open, dit is het teken dat de 
kinderen naar binnen gaan.
Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking.

St udiedag

Morgen (vrijdag 14 oktober) 
hebben wij een studiedag. Op 
deze dag evalueren wij de 
start van het schooljaar en de 
stand van zaken rondom de 
groepsvorming. Loopt het, 
lukt het, kunnen we (al) 
spreken van een positief 
klimaat in de groepen? Verder 
gaan wij ons onderwijsaanbod 
evalueren en stellen wij 
plannen op voor de periode 
tussen de herfst- en 
kerstvakantie. Fijn om een dag 
de tijd te hebben om als team 
stevig met elkaar aan de slag 
te gaan!
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   vr 14 okt           Studiedag, kinderen vrij

   15 t/m 23 okt   Herfstvakantie

   di 25 okt            Groep 8 NIO toets

   vr 4 nov             Eerste voortgangsrapportage mee

   wo 16 nov         Studiedag, kinderen vrij

   ma 21 nov         Verkeersprogramma ANWB Streetwise

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Juf Sharon Wit heeft gisteren 
haar voorlopige laatste werkdag 
gehad. Zij is nu met 
zwangerschapsverlof. Als alles 
goed verloopt, zal zij na de 
voorjaarsvakantie weer 
terugkeren. Geniet van deze 
heerlijke tijd, juf Sharon!



Ik ben Oonagh van Houten-Erkens. Nu hoor ik u al denken, wat 
een aparte naam, waar komt deze vandaan? Het is een Ierse naam, 
maar verder dan dat heb ik helaas geen andere connecties met het 
land.

Ik ben 41 jaar en getrouwd met Lorenzo van Houten. Wij zijn 
woonachtig in Zwaagdijk-Oost samen met onze vier kinderen: drie 
jongens en één meisje van 14,12,11 en 9 jaar oud. Ook hebben wij 
een paardje voor voor onze dochter en een voormalig zwerfhondje 
uit Roemenië, 3 katten, 2 cavia's en 9 hamsters. U leest het al, ik 
heb een groot hart voor mens/kind en dier.

Ik werk 4 dagen in de invalpool voor SKOWF en ik vervang tijdelijk 
Sharon Wit in de onderbouw op dinsdag, woensdag en donderdag.

In de weekenden ben ik druk bezig met alle sporten van onze 
kinderen. Zaterdag is het voetbaldag en zondag gaan mijn dochter 
en ik vaak op wedstrijd, dus met paard en trailer op pad. Op 
maandag ben ik vrij. Dan ben ik even geen juf of mama maar 
Assepoester zonder glazen muiltjes en mooie jurk. De emmer enzo 
komen dan weer wel voor in mijn versie van het verhaal.

Ik hoop op een leuke tijd samen met 

jullie en jullie (klein)kinderen op de 

Wulfram. In het team ben ik al warm 

ontvangen en wil ik van de 

gelegenheid gebruikmaken om te 

zeggen dat jullie kinderen maar boffen

 met zulke leuke juffen en meester.

Tot snel, Oonagh

AFVAL SCHEIDEN EVEN KENNISMAKEN:

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Inmiddels heeft u het misschien 

al van uw kinderen gehoord: op 

de St. Wulfram scheiden wij 

vanaf nu het afval ook zoveel 

mogelijk. In alle klassen hebben 

we een bakje voor gft-afval en 

restafval staan. De 'oude' 

prullenbak is de bak voor plastic 

afval geworden en natuurlijk 

houden we het oud papier ook 

nog apart. Zo dragen we ons 

steentje bij aan een duurzame 

maatschappij.

Ook u kunt helpen:  geef uw kind 

geen pakjes drinken mee, maar 

een afsluitbare beker.

Een koekje of stukje fruit in een 

trommeltje heeft ook de 

voorkeur boven een verpakt 

tussendoortje.

Het mooie is dat de kinderen de 

afgelopen weken zélf bewust zijn 

geworden van het nut van afval 

scheiden door de 

duurzaamheidsthema's die 

gedraaid zijn. Dat maakt dat het 

draagvlak onder de kinderen 

heel groot is. Ze hebben ook 

nagedacht over hoe er thuis 

duurzamer geleefd kan worden. 

Heb het er nog eens met elkaar 

over. Doet u mee?
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