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Leer lingenraad
Op de St Wulfram 
beschouwen wij de klas en de 
school als een 
leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem 
krijgen en waarin kinderen 
leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te 
lossen.
Om onze leerlingen passende 
invloed te geven op de 
ontwikkelingen van en binnen 
onze school, zijn we een 
leerlingenraad aan het 
oprichten.
Uit de leerjaren 5 t/m 8 
worden van iedere groep 2 
leerlingen gekozen door de 
eigen klasgenoten. De 
leerlingenraad gaat regelmatig 
met de schoolleiding in 
gesprek om te praten over wat 
er leeft onder de leerlingen, 
en welke ideeën zij hebben 
om dingen anders of beter te 
doen.  Volgende week wordt 
de leerlingenraad gekozen. 
We zullen hen in een volgende 
nieuwsbrief voorstellen.

Team nieuws

Op 1 februari begint onze 

nieuwe collega Joyce Bijman in 

de onderbouw, in stamgroep 

1-2-3C.

En goed nieuws voor de 

muziekles!! Voortaan hebben 

wij iedere week muziekles van 

een vakdocent. In de groepen 

1-2-3 blijft  Karin Dijkstra de 

lessen geven, in de groepen 

4-5 en 6-7-8 gaat Jan Sijben de 

muzieklessen verzorgen. Blij 

dat we structureel mooie 

muzieklessen door bevlogen 

vakdocenten kunnen bieden!

 STUDIEMIDDAG

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2022-2023  num m er  10

   vr 3 feb         Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij   

   wo 15 feb         Studiedag, kinderen hele dag vrij

   vr 17 feb         Carnaval op school

   di 21 feb             18.30 uur Open Avond, afsluiting thema's

   vr 24 feb         Tweede rapport mee

   25 feb t/m 5 mrt  Voorjaarsvakantie

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 vrijdagmiddag 3 februari 
hebben wij studiemiddag en zijn 
de kinderen om 12.00 uur vrij. 
Op deze middag analyseren wij 
onze leesopbrengsten en maken 
wij plannen voor het 
leesonderwijs in de tweede helft 
van het schooljaar.



Mijn naam is Joyce Bijman, 27 jaar en kom uit Obdam. Hier woon 
ik samen met mijn vriend. In mei dit jaar gaan wij trouwen. In 
mijn vrije tijd doe ik veel aan sport en kun je mij regelmatig 
vinden op de fiets, hardlopend, of in de sportschool. Verder ga ik 
er graag op uit met vrienden en speel ik met veel plezier toneel bij 
toneelvereniging Rein Genoegen.

Al 4,5 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als leerkracht. Mijn 
eerste jaar heb ik op basisschool Het Spectrum in Hoorn gewerkt. 
De afgelopen 3,5 jaar ben ik op De Bussel in Blokker werkzaam 
geweest in de groepen 1 t/m 6. Naast mijn werkzaamheden als 
leerkracht ben ik dit schooljaar de Master Educationel Needs 
gestart om mezelf te specialiseren tot gedragsspecialist.

Vanaf 1 februari kom ik werken op de St Wulfram in groep 1-2-3C. 
Ik kijk ernaar uit alle leerlingen en ouders/verzorgers te 
ontmoeten en ga met veel plezier deze nieuwe samenwerking 
tegemoet!

NIEUWBOUW EVEN VOORSTELLEN:

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

In een aparte nieuwsbrief heb 
ik u geïnformeerd over de 
start van de nieuwbouw van 
KC Hoogwoud. 
Wij gaan inmiddels ook 
starten met een ontwerp voor 
het interieur van het gebouw. 
Samen met een 
interieurontwerpster gaan we 
aan de slag om onze visie op 
onderwijs en organisatie te 
vertalen in een meubelplan 
en een inrichtingsvoorstel.
Daarnaast worden er al enige 
tijd op regelmatige basis 
gesprekken gevoerd tussen 
leidinggevenden van De 
Adelaar, Berend Botje en de 
St Wulfram over het samen 
werken en samen leven in 
een nieuw gebouw, met 
behoud van ieders eigen 
identiteit. Elkaar en elkaars 
verhaal leren kennen staat 
daarin centraal. Op vrijdag 13 
januari hadden we een hele 
mooie kick-off voor een 
toekomstige samenwerking: 
medewerkers van de 3 
organisaties én van de 
jeugdbibliotheek proostten 
met elkaar op een 
gezamenlijke 
nieuwjaarsborrel.

- De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband 
Passend onderwijs West-Friesland zoekt een nieuw 

ouderlid! Zie de flyer in de bijlage.
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