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Kon in gsspelen
Op de laatste vrijdag voor de
meivakantie hebben we met
elkaar de Koningsspelen
gevierd. De dag begon met
een heerlijk ontbijt, waarbij de
kinderen van groep 1 t/m 8
gezellig door elkaar heen
zaten. Daarna vermaakten de
kinderen van groep 1 t/m 3
zich met allerlei spelletjes
rondom de school, namen de
kinderen van groep 4 en 5
deel aan sportieve activiteiten
op het sportveld en kregen de
kinderen van groep 6 t/m 8
een clinic handbal, slagbal,
beachvolleybal en hockey.
Dankzij de vele helpende
handen van ouders was het
een zeer geslaagde dag!
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Alle kinderen
al eerder een schooladvies
gekregen. Mocht er uit de toets
een lager advies komen, dan
blijft het schooladvies staan. Als
het toetsadvies hoger is dan het
schooladvies, dan zullen wij ons
advies heroverwegen. Hier
nemen we ouders en leerlingen
in mee.

Ondanks alle berichtgeving in
de media dat de stroom
vluchtelingen vanuit
Oekraïene naar Nederland
toeneemt, hebben wij nog
geen aanmeldingen van
Oekraïense kinderen
ontvangen. Dat wil niet
zeggen dat ze ook niet
komen,maar op dit moment
vangen wij nog geen
Oekraïense leerlingen op.

agna.

AGENDA
do 12 mei Groep 6-7-8A karten op de kartbaan Lelystad
di 17 mei

19.45 uur MR-vergadering

26 t/m 29 mei Hemelvaartsvakantie
do 2 juni

Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit

ma 6 juni

Tweede Pinksterdag, kinderen vrij

vr 10 juni

Bezoek van schrijver Simon van der Geest

FORM ATIE 2022-2023

SCHOOLSCHRIJVER

Het schooljaar duurt weliswaar
nog zo'n 10 weken, maar wij
kijken toch al vooruit naar
volgend schooljaar.
Er zullen volgend schooljaar
weer 3 stamgroepen 1-2-3
geformeerd worden, 2
stamgroepen 4-5 en 2
stamgroepen 6-7-8. Alle
leerkrachten blijven in dezelfde
groepen werkzaam, met
uitzondering van juf Annebeth:
zij gaat aan het einde van het
schooljaar de St. Wulfram
verlaten. Per 1 augustus 2022
zal zij haar carrière op De
Hoeksteen in Enkhuizen
voortzetten.
Wij zullen juf Annebeth enorm
gaan missen, gelukkig is ze tot
de zomervakantie nog volop op
de St. Wulfram aanwezig.
De ontstane vacature door het
vertrek van juf Annebeth is
ingevuld. Kim Wit, nu werkzaam
op De Bangert in Andijk, komt
ons (bovenbouw)team volgend
jaar versterken.
In een volgende nieuwsbrief zal
zij zich aan u voorstellen.
We heten juf Kim alvast van
harte welkom en wensen haar
veel onderwijsplezier toe!

De komende weken werken de groepen 4 t/m 8 aan een project
van De Schoolschrijver.
De Schoolschrijver biedt programma?s rond lezen en schrijven voor
alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen betere lezers en
sterke schrijvers te worden. In alle programma?s dragen
kinderboekenschrijvers hun liefde voor taal en hun beste tips over
op leerlingen, leerkrachten en ouders.
Wij gaan aan de slag met programma 'Van kop tot staart'.
In vier lessen leren de kinderen een zelfbedacht verhaal te
schrijven, met een fantasievolle inhoud en een kloppende
structuur.
Gaandeweg leren ze ook nieuwe schrijvers én leuke kinderboeken
kennen.
Het project wordt afgesloten met een live bezoek van een echte
kinderboekenschrijver! Simon van der Geest, bekend van o.a. het
boek Spinder, komt in alle 4 stamgroepen een les geven.
Wij hebben er met z'n allen erg veel zin in en zijn benieuwd naar de
verhalen die de kinderen gaan schrijven!
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