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In de vorige nieuwsbrief heb
ik het vakantierooster met u
gedeeld.
Daarnaast hebben wij de
volgende studiedagen
gepland:
vrijdag 14 oktober 2022
woensdag 16 november
2022
donderdag 15 december
2022
woensdag 15 februari 2023
dinsdag 11 april 2023
woensdag 17 mei 2023
maandag 3 juli 2023
Op vrijdag 3 februari 2023
en dinsdag 7 maart 2023
hebben wij nog twee
studiem iddagen gepland,
de kinderen zijn dan vanaf
12 uur vrij.

LAATSTE RAPPORT
Het
3e8en
laatste rapport
van dit
Groep
is vandaag
op de fiets
schooljaar
wordt
op vrijdag
juli
vertrokken naar
Bakkum
voor 8hun
meegegeven.
Dat iskamp.
een week
jaarlijkse driedaagse
We
later
danzeinheel
de veel
jaarplanning
wensen
plezier en een
paar onvergetelijke
dagen toe!
staat
vermeld. Er worden
na dit
rapport niet meer standaard
oudergesprekken gevoerd.
Mocht de leerkracht aanleiding
zien om nog met u in gesprek te
gaan, dan zult u al eerder een
uitnodiging ontvangen.
Andersom geldt ook: indien u
zelf nog aanleiding ziet tot een
gesprek, wacht dan niet tot het
rapport er is, maar neem alvast
contact op met de leerkracht om
een afspraak te maken.

Sch oolf ot ogr aaf
Op veler verzoek komt er dit
schooljaar nog een
schoolfotograaf langs, en wel
op donderdag 23 juni.
Er zullen zowel groepsfoto's
als portretfoto's gemaakt
worden.
Rieneke Seijts van
Sgoolfotografie zal de foto's
maken dit jaar.

agna.

AGENDA
vr 10 juni

Bezoek van schrijver Simon van der Geest

ma 13 juni Informatieavond Wulframtoneel 20.00 uur
di 14 juni

19.45 uur MR-vergadering

do 16 juni

groep 6-7-8B karten

do 23 juni

OndersteuningsTeam overleg en schoolfotograaf

vr 24 juni

Groep 4 t/m 8 op schoolreisje

PRAKTISCHE ZAKEN
Graag breng ik een aantal
praktische zaken onder uw
aandacht:

De school start om 08.30 uur.
Wij merken dat niet altijd alle
kinderen op tijd aanwezig zijn in
de klas, waardoor onze lessen
niet op tijd kunnen starten (of
kinderen een deel van de les
missen). Ik wil u verzoeken zich
aan de schooltijden te houden.
Alvast hartelijk dank voor uw

NIEUW S UIT HET TEAM EN FORM ATIE
Mooi nieuws vanuit het team: juf Sharon Wit uit groep 6-7-8A is
zwanger. Van harte gefeliciteerd!
Juf Sharon zal rond de herfstvakantie volgend schooljaar met
zwangerschapsverlof gaan. Inmiddels hebben wij een nieuwe,
full-time collega kunnen aantrekken voor het hele schooljaar.
Naomi Ridder, nu werkzaam in groep 8 op De Wegwijzer in
Opperdoes, komt ons (bovenbouw)team volgend jaar versterken.
In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.
Juf Naomi zal een stamgroepleerkracht worden, juf Sharon zal
voor en na haar verlof als flex-juf (het extra stel handen)
meedraaien. Haar inzet zal zich niet beperken tot de bovenbouw,
ze zal ook in de midden- en onderbouw ingezet worden. Het is
een enorme luxe dat we (tijdelijk) deze extra uren tot onze
beschikking hebben volgend jaar!

medewerking.

Wij zijn nog steeds heel blij met
oude kleding, beddengoed etc. U
kunt deze in gesloten zakken in
het fietsenschuurtje zetten. Bij
volle containers laten wij deze

Meester Patrick heeft ons laten weten dat hij een baan op de
Julianaschool in Schagen heeft geaccepteerd. Dat betekent dat hij
volgend jaar niet meer op de Wulfram aanwezig is en er een
vacature ontstaan is voor 4 dagen in de onderbouw. Heel even
leek het erop dat we deze vacature onmiddellijk konden invullen,
maar dat is helaas niet gelukt. De vacature is nu verspreid, we
hebben er vertrouwen in dat we deze zullen kunnen invullen.

ophalen. Wij krijgen daar een
financiële vergoeding voor en
kunnen daar weer leuke dingen
mee doen.

Misschien heeft u het inmiddels
gezien: het grote speelhuis op
het plein is weg. Dit speelhuis
was erg oud en werd steeds
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meer en vaker mikpunt van
vernieling. Uit
veiligheidsoverwegingen hebben
wij het weggehaald. Dank Peter
Smit en Marcel Bakker voor jullie
enorme hulp hierbij!

- Flyer Voorleesproject

