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Aanm elden nieuwe 
leer l ingen

Hoewel het schooljaar nog 
niet eens halverwege is, zijn 
wij al bezig met de 
voorbereidingen voor volgend 
schooljaar. Om goed te 
kunnen bepalen hoeveel 
leerlingen wij hebben volgend 
schooljaar, is het van belang 
dat u uw kind nu al aanmeldt 
als hij/zij 4 jaar wordt vóór  1 
ju l i  2024! Dat kan betekenen 
dat u uw kind al aanmeldt 
terwijl het nog 3 jaar moet 
worden. Een 
aanmeldformulier is te 
downloaden vanaf de site 
(www.stwulfram.nl) of op te 
halen bij de directie.

Heeft u vrienden, kennissen, 
buren en/of familie met 
kinderen die 4 jaar worden? 
Op 21, 22 en 24 m aar t  
organiseren wij weer open 
ochtenden. Nieuwe ouders 
kunnen dan kennis komen 
maken met onze school. 
Wellicht kunt u hen daar 
alvast op attenderen.

Nieuwbouw

Het  is inmiddels wat op de 

achtergrond geraakt, maar op 

de achter de schermen is het 

proces rondom de nieuwbouw 

van het Kindcentrum 

Hoogwoud gestaag 

doorgegaan.

Op zeer korte termijn kan ik u 

informeren over de stand van 

zaken!

DE BESTE WENSEN... 

AGENDA

agna. 
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   wo 11 jan           19.30 uur OC-vergadering

   di 24 jan             19.45 uur MR-vergadering

   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             Open Avond, afsluiting thema's

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!

Een nieuw jaar...

4 seizoenen

12 maanden

52 weken

365 dagen

8.760 uren

525.600 minuten

31.536.000 seconden

Maak er wat 

moois van!



In deze periode gaan de verschillende bouwen aan de 
volgende thema's werken:

In de groepen 1-2-3 gaan de kinderen zich verdiepen in de 
wereld van het boek. Welke boeken zijn er allemaal? Waar 
vind je boeken? Hoe wordt een boek gemaakt? Ze beginnen 
met het meenemen van hun lievelingsboek, daar mogen ze 
iets over vertellen. De Voorleesdagen en de Week van de 
Poëzie krijgen ook een plek binnen dit thema.

In de middenbouw, de groepen 4-5, gaan de kinderen van 
alles leren over het weer. De kinderen leren over 
windrichting, windkracht, neerslag en temperatuur. Ze gaan 
in dit thema ook veel proefjes doen en met eenvoudige 
meetinstrumenten een eigen buitenweerstation maken. 
Uiteindelijk zullen ze als volleerde weermannen en -vrouwen 
hun eigen weerbericht kunnen presenteren!

In de groepen 6-7-8 leren de kinderen in het thema 
Nederland Waterland hoe Nederland zich tegen het water 
verdedigt. Ook leren zij over die noodlottige 31 januari 1953, 
toen het gruwelijk mis ging.

Nu het weer kan en mag nodigen wij u nu alvast uit om het 
eindresultaat van al deze thema's te komen bekijken.

SAVE THE DATE! Op dinsdagavond 21 februari bent u van 
harte welkom om te komen zien, horen en ervaren wat de 
kinderen geleerd hebben. Een ouderwetse open avond!

VERTROUWENSPERSOON NIEUWE THEMA'S

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Graag wijzen wij u op de 
functie van 
vertrouwenspersoon binnen 
onze school. De 
vertrouwenspersoon is 
iemand bij wie je met 
vertrouwelijke zaken en 
persoonlijke problemen met 
betrekking tot schoolse zaken 
terecht kan. Dit kan 
bijvoorbeeld te maken 
hebben met seksuele 
intimidatie of pesten.  De 
vertrouwenspersoon is er 
voor de leerlingen, de 
collega's én ouders. Op onze 
school is Stéphanie de 
Lannée de Betrancourt de 
vertrouwenspersoon. Zij is te 
bereiken via het mailadres 
stephanie.delannee@skowf.nl. 
Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is zij op school 
aanwezig

De vertrouwenspersoon 
handelt vertrouwelijk en 
zorgvuldig, maar kan niet tot 
geheimhouding worden 
gehouden: als het om 
strafbare feiten gaat, moet dit 
volgens de wet gemeld 
worden.

- Geen nieuws van buiten de school

http://weer.De
http://weer.De
http://stephanie.delannee@skowf.nl.
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