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Oudercom m issie
Hoi allemaal,
Wij zijn Peter, Wendy, Simone, 
Dominique en Alexandra.
Dit enthousiaste team van de 
oudercommissie is op zoek 
naar jou!
Wil je nauw betrokken zijn bij 
het regelen, organiseren en 
mee beslissen over 
schoolactiviteiten, kom dan 
ons team versterken.
Twijfel je nog, of heb je wat 
vragen? Spreek gerust één 
van ons aan of kom naar één 
van onze vergaderingen.
Tot snel!

Groetjes,
Team OC

Leer lingset jes t e koop

Wij hebben enkele 

leerlingsetjes over en bieden 

deze voor 10 euro te koop aan. 

De tafels hebben een hoogte 

van 64 cm, de stoeltjes zijn 38 

cm hoog. Heeft u interesse? 

Neem contact op met Angela 

van Kampen 

(directie.wulfram@skowf.nl of 

via Parro). Van de opbrengst 

kopen wij een paar mooie 

nieuwe boeken.

 STUDIEMIDDAG

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2022-2023  num m er  12

   vr 24 feb         Tweede rapport mee

  25 feb t/m 5 mrt  Voorjaarsvakantie

   di 7 maart           Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij

   6 t/m 17 maart   Ouder-kind-leerkrachtgesprekken

   do 9 mrt              Vergadering oudercommissie 19.30 uur

   di 14 mrt             MR-vergadering 19.45 uur

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!

Na de vakantie, op 
dinsdagmiddag 7 maart, 
hebben wij een studiemiddag 
en zijn de kinderen om 12.00 
uur vrij. Tijdens deze middag 
bouwen wij onder begeleiding 
van Simone Mark van het 
Centrum voor Pedagogisch 
Contact verder aan ons 
pedagogisch klimaat.

http://(directie.wulfram@skowf.nl


Wij zien onze school als een oefenplaats waar we onze leerlingen, 
uw kinderen, vaardigheden leren om als een democratisch en 
kritisch burger deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Ook 
vinden wij dat de mening van de leerlingen er toe doet. We willen 
graag weten wat er speelt en leeft onder de leerlingen. Daarom 
hebben wij een leerlingenraad opgericht.
In een heus verkiezingsproces hebben de leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 uit ieder leerjaar 2 kinderen gekozen die hun 
groep en leerjaar vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Vanuit 
groep 5 zijn dat Sara en Olivia, vanuit groep 6 Thijs en Tom. Sem 
en Nardus vertegenwoordigen de leerlingen van groep 7 en 
vanuit groep 8 zijn dat Lynn en Lizzie. Zij zullen een paar keer per 
jaar met juf Angela vergaderen en meepraten over zaken als 
bijvoorbeeld de inrichting van de nieuwe school, 
schoolpleinregels, omgaan met pestgedrag, vieringen en 
activiteiten. Zij kunnen op eigen initiatief overlegpunten 
aandragen, maar ook het team kan bespreekpunten voorleggen. 
De leerlingen van de leerlingenraad nemen ook de ideeën van 
hun klasgenoten mee naar de vergaderingen.
Op dinsdag 14 februari kon de 

kersverse leerlingenraad al 

in actie komen! Op deze dag

 hebben zij meegedacht met 

Ellen Kuster, vormgever, over 

de inrichting van de nieuwe 

school!

VOORTGANGSGESPREKKEN LEERLINGENRAAD

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

A.s. vrijdag krijgen de kinderen 
van groep 2 t/m 8 hun rapport 
mee. In dit rapport vindt u ook 
de uitslagen van de 
Cito-toetsen. Het is goed om te 
weten dat Cito-toetsen 
momentopnamen zijn, en dat 
wij veel meer data gebruiken 
om de voortgang van uw kind 
te monitoren. Denk aan 
observaties, meekijken met 
spel of werk, gesprekjes en 
methodetoetsen.
Aansluitend vinden er in de 
eerste twee weken na de 
voorjaarsvakantie gesprekken 
plaats tussen ouder, leerkracht 
en kind om de voortgang te 
bespreken. In deze gesprekken 
gaan we op zoek naar het 
antwoord op de vragen: Wat 
lukt er nu en wat is de 
volgende stap? Wat is daarvoor 
nodig?

Vanaf a.s. vrijdag 24 februari 
kunt u voor deze gesprekken 
intekenen op Parro. De 
leerkracht van uw kind nodigt u 
hiertoe uit. We gaan er vanuit 
dat u het net zo belangrijk 
vindt als wij om de 
ontwikkeling van uw kind te 
bespreken en zien er naar uit u 
te ontvangen!

- Flyer wervingsdag Grasshoppers

- Flyer voorstelling 'Iedereen heeft een talent ' 

- Informatie Zomerkamp (alleen voor groepen

  6,7 en 8)

- Save the date! Uitnodiging voor voorstelling

De Grote Sprong (alleen voor groep 8)

http://maatschappij.Ook

	Nieuwsbrief nummer 12 2022-2023
	Page 1
	Page 2


