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Wulf ram dag
Na jaren van afwezigheid zijn 
we blij dat we een oude 
traditie weer in ere kunnen 
herstellen: de Wulframdag. 
Deze dag is een speciale 
schoolfeestdag voor alle 
leerlingen van de Wulfram. 
Traditiegetrouw voert een 
groep enthousiaste ouders 
deze dag een toneelstuk op 
voor onze leerlingen. En 's 
avonds feest u met ons mee! 
Dan hebben alle ouders de 
gelegenheid om het 
toneelstuk te komen zien én 
plakken we er een gezellige 
feestavond aan vast! Op 
donderdag 13 apr i l staat het 
allemaal te gebeuren. Save 
the date! 

Paasvier ing
Op donderdag 6 april vieren 

wij het paasfeest op school. In 

de middag komen wij samen in 

de  St. Jans Geboorte kerk voor 

een viering. U bent van harte 

uitgenodigd om daarbij 

aanwezig te zijn. Vanaf 12.45 

uur bent u welkom.
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   di 21 maart   Open ochtend voor nieuwe ouders 10.00 uur

   wo 22 maart Open ochtend voor nieuwe ouders 10.00 uur

   vr 24 maart   Open ochtend voor nieuwe ouders 10.00 uur

   wo 29 maart  Voorstelling De Grote Sprong voor ouders en

                            leerlingen groep 8 17.00 - 18.30 uur

   do 6 april        Paasviering

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!

Inmiddels heeft juf Sharon Wit 
haar werkzaamheden weer 
opgepakt na haar 
zwangerschapsverlof. Ze staat 
2 dagen voor groep 1-2-3B en 
is op de woensdag inzetbaar 
waar nodig.

Juf Kim Wit en meester Jan 
Willem Vos zijn inmiddels 
weer een paar uur per week 
op school aanwezig om hun 
werkzaamheden met 
leerlingen en voor de groep 
langzaam weer op te bouwen.



In alle stamgroepen zijn de nieuwe thema's weer gestart.
In de onderbouwgroepen gaan we naar de kinderboerderij. De 
kinderen zijn al naar het hertenkamp geweest, hebben dieren in 
de klas op bezoek gehad en vandaag was er een agrariër met een 
enorm grote tractor op het schoolplein aanwezig! Genoeg input 
om de kinderen 'aan' te zetten: er wordt al volop informatie 
gezocht over wat dieren eten, er worden hokken gebouwd voor 
alle knuffeldieren die al op school zijn, en er zijn voldoende 
laarzen en overalls aanwezig om in de themahoek te spelen.

De groepen 4-5 werken rondom het thema 'Wij staan in bloei'. Zij 
verdiepen zich de komende weken in de wereld van planten, 
bloemen en potgrond. Ze gaan aan de slag met zaadjes en zullen 
echte groene vingers krijgen! De moestuinbakken zijn al besteld 
om lekker te gaan moestuinieren.

De bovenbouwgroepen gaan op onderzoek uit rondom het 
thema de Tweede Wereldoorlog. Zij verkennen nu verschillende 
deelonderwerpen op dit thema, en zullen met een excursie naar 
het Oorlogsmuseum in Medemblik de komende week gevoed 
worden met informatie en indrukken. Zij gaan vervolgens met 
een subthema naar keuze verder onderzoek verrichten. Het 
bijwonen van de presentatie 'Herdenken in de gemeente 
Opmeer ' maakt onderdeel uit van dit thema.

Kortom, boeiende thema's die de blik op de wereld verruimen, de 
nieuwsgierigheid prikkelen en de verwondering uitlokken.

BUURTGEZINNEN THEMA'S

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

De gemeente Opmeer is 
dringend op zoek naar 
Buurtgezinnen. De vraag naar 
ondersteuning is momenteel 
heel groot. Veel kinderen en 
gezinnen wachten al lang op 
een passend steungezin. Als 
Buurtgezin kunt u al voor een 
paar uur per week of minder 
praktische hulp verlenen, zodat 
ouders ontlast worden en 
kinderen zich positief kunnen 
blijven ontwikkelen. Ook voor 
een aantal 
vluchtelingengezinnen is 
Buurtgezinnen op zoek naar 
gezelligheid en warmte in de 
buurt. Deze gezinnen missen 
vaak een opa en oma.
Wie kan helpen? Dit kunnen 
gezinnen met kinderen zijn, 
maar dat hoeft niet. Ook 
senioren met uitwonende 
kinderen, opa's en oma's en 
volwassenen zonder kinderen 
zijn van harte welkom. Wil je 
graag een ander gezin helpen? 
Hebben jullie nog een plekje 
aan tafel vrij om een spelletje 
te spelen? Neem dan snel 
contact op met Denise Wijnker 
via denise@buurtgezinnen.nl 
of 06-18461278.

- Vooraankondiging Wulframtoneel

- Folder Buurtgezinnen

http://denise@buurtgezinnen.nl
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