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Oproep!
Wij beginnen de krapte op de 
arbeidsmarkt op de St. 
Wulfram inmiddels ook te 
voelen. Hoewel het ons tot nu 
toe lukt om iedere dag 
onderwijs te verzorgen voor al 
onze leerlingen, wordt dat af 
en toe wel een steeds grotere 
opgave. Daarom een oproep 
aan U: werkt u zelf in het 
onderwijs? Of kent u iemand 
die in het onderwijs werkt of 
gewerkt heeft? Zou u of 
diegene die u kent het leuk 
vinden - en in de gelegenheid  
zijn - om af en toe eens bij ons 
in te vallen? Dan komen wij 
graag in contact! Ik bespreek 
graag de mogelijkheden en de 
voorwaarden om ons af en toe 
eens uit de brand te helpen. U 
kunt via Parro contact 
opnemen, mailen naar 
directie.wulfram@skowf.nl of 
bellen naar 0226-355843. 
Hartelijk dank voor het 
meedenken!

Sint erk laasfeest

Inmiddels is Sinterklaas weer 

teruggekeerd in Spanje. Als 

school kunnen we terugkijken 

op een geslaagd feest. En een 

FEEST was het...De Sint 

arriveerde in een vrolijk 

versierde Amerikaanse 

schoolbus op school om het 

feest met ons mee te vieren. 

Aan iedereen die ervoor 

gezorgd heeft om dit prachtige 

feest mogelijk te maken: heel 

hartelijk dank!

VOORLEESKAMPIOEN

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2022-2023  num m er  8

    do 15 dec           Studiedag, kinderen zijn vrij

   do 22 dec         17.00-19.00 uur Kerstviering

   vr 23 dec            12.00 uur school uit, kerstvakantie

   ma 9 jan             School start weer na de kerstvakantie

   wo 11 jan           19.30 uur OC-vergadering

   di 24 jan             19.45 uur MR-vergadering

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!

Op woensdag 7 december 
deden 5 leerlingen een gooi 
naar de titel Voorleeskampioen 
2022. Nardus Mooij won de 
voorleeswedstrijd en gaat onze 
school vertegenwoordigen in de 
volgende ronde. Succes!

http://directie.wulfram@skowf.nl


Op donderdag 22 december vieren wij Kerstmis op school.

Voor het kerstdiner 's avonds nemen de kinderen die ochtend 
al een eigen bord. beker en bestek mee in een tas, voorzien 
van naam. We hebben tot 14.00 uur een gewone schooldag 
waarbij we nog lekker aan het werk gaan.

Om 17.00 uur worden de kinderen in de stamgroep verwacht. 
Het is altijd heel leuk als de kinderen er op hun 'kerstbest ' 
uitzien. Zij brengen hun gekozen gerecht of drinken voor het 
kerstdiner op dit moment mee. In de groep staat een tafel 
waarop dit neergezet mag worden. Samen met de leerkracht 
gaat de groep vervolgens naar het theater, waar we met alle 
kinderen van de school een kerstviering hebben.
Na deze viering is er het kerstdiner in de eigen groep. We 
delen met elkaar het lekkers wat is meegebracht en genieten 
van een fijne sfeer met elkaar. De avond wordt om 19.00 uur 
afgesloten.

Buiten op het plein hebben wij vanaf 18.30 uur een kraam 
met Glühwein en warme chocomelk. U bent van harte 
welkom om hier gezellig samen te komen als ouders, om 
vervolgens uw kind om 19.00 uur mee naar huis te nemen.

KERSTDINER KERST OP SCHOOL

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Dit jaar organiseren wij het 
kerstdiner op een andere 
manier: we vragen aan 
iedereen om iets lekkers te 
eten en drinken mee te 
nemen om samen te delen.

Om ervoor te zorgen dat niet 
iedereen hetzelfde meeneemt 
voor het kerstdiner, hangt er 
vanaf vrijdag 16 december 
een kerstboom op de deur 
van de klas. Hierop is voor 
ieder kind een 'kerstbal' 
geplakt waarop staat wat 
meegenomen kan worden 
voor het kerstdiner. Als ouder 
van de onderbouw en 
middenbouw mag u een 
kerstbal van de boom af 
komen halen op vrijdag 16 
december. Dit kan voor of na 
schooltijd. De kinderen van 
de bovenbouw nemen zelf 
een kerstbal mee, zodat u 
weet wat mee te nemen.

Mochten hierover nog vragen 
zijn, dan kunt u terecht bij de 
eigen stamgroepleerkracht.

Vriendelijke groeten van de 
kerstcommissie

- Kinderblokken Kerstvierdaagse (creatieve 

  kerstworkshops in De Weijver)

- Uitnodiging kinderkerstviering op

  24 december 2022
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