SK YLI N E H I GH

Nieu w sbr ief

N EW SLET T ER

Sch ooljaar 2021-2022 n u m m er 21
Gr oepsin delin g en
f or m at ie
Als bijlage bij deze
nieuwsbrief ontvangt u de
groepsindeling voor
schooljaar 2022-2023.
Over deze indeling is
zorgvuldig nagedacht. Er is
rekening gehouden met
verschillende factoren, zoals
broertjes/zusjes, verdeling
jongens/meisjes,
groepsdynamiek etc. Het
kan soms best een hele
puzzel zijn...
We denken met deze
indeling ieder kind de best
mogelijke plek te hebben
gegeven.
Mocht u desondanks vragen
hebben, neemt u dan
contact op met de directie
via Parro of telefoon.

VACATURE
Op
dit 8moment
hebben
Groep
is vandaag
op de wij
fietsnog
steeds
eennaar
vacature
in de
vertrokken
Bakkum
voor hun
onderbouw
open staan
voor
jaarlijkse driedaagse
kamp.
We het
volgende
wensen zeschooljaar.
heel veel plezier en een
paarzijn
onvergetelijke
We
echter nogdagen
steedstoe!
in
gesprek en vertrouwen erop dat
we de bezetting per 29 augustus
a.s. rond hebben, mogelijk
gedeeltelijk eerst met een
invaller. Voor nu dus in de
groepsindeling nog even een
vraagteken bij groep 1-2-3B. Ik
hoop u volgende week nog
uitsluitsel te kunnen geven.

Laat st e loodjes
gr oep 8
Voor onze leerlingen van
groep 8 is de laatste periode
van hun basisschoolperiode
aangebroken. Zij zijn volop
bezig met het afscheid nemen
van de school en de groep.
Volgende week woensdag
voeren zij hun spetterende
eindmusical 'Wie steelt de
show?' op en vieren zij een
afscheidsfeestje. Op
donderdag 14 juli is er nog
een laatste afscheidsactiviteit
gepland. Wij wensen onze
leerlingen veel succes op het
voortgezet onderwijs!

agna.

AGENDA
di 12 juli

Musical voor opa's, oma's, broers en zussen

wo 13 juli

Musical voor opa's, oma's, broers en zussen
Afscheidsavond groep 8

do 14 juli

13.30 uur uitzwaaien groep 8
14.00 - 17.00 uur Hap & Trap groep 8

vr 15 juli

12.00 uur school uit, zomervakantie!

ma 29 aug

Eerste schooldag

AFSCHEID
Aan het einde van het schooljaar
nemen wij afscheid van juf
Annebeth en meester Patrick.
Beiden gaan hun
onderwijscarrière op een andere
school voortzetten. Juf Annebeth
blijft binnen onze stichting
werkzaam, zij gaat naar De
Hoeksteen in Enkhuizen.
Meester Patrick gaat werken op
de Julianaschool in Schagen.
De laatste werkdag van juf
Annebeth is woensdag 13 juli,
meester Patrick is op
vrijdag(ochtend) 15 juli voor het
laatst.
Mocht u ze de hand willen
schudden of een afscheidswens

DIGITAL LEADERS
Dit schooljaar zijn we gestart met Digital Leaders. Dit zijn
leerlingen uit groep 5, 6 en 7 die worden opgeleid om
kinderen en leerkrachten op het gebied van ict en
technologie te kunnen helpen. Tot nu toe zijn de kinderen
onder leiding van juf Sara en onze bovenschoolse ict- er Alex
Hijlkema bezig geweest met het verkennen van de
mogelijkheden, het bespreken van de wensen en de
verwachtingen. Het is de bedoeling dat deze Digital Leaders
volgend schooljaar daadwerkelijk in de klassen gaan
ondersteunen.
Het project Digital Leaders werkt twee kanten op: enerzijds
kunnen deze kinderen hun medeleerlingen helpen,
anderzijds ontwikkelen zij ook hun eigen vaardigheden op
diverse vlakken. De Digital Leaders houden nl een digitaal
portfolio bij waarin zij bijhouden wat ze gedaan en geleerd
hebben, en hoe dat is gegaan.
Een mooi voorbeeld van hoe wij eigenaarschap, een brede
ontwikkeling en burgerschapsonderwijs vormgeven!

willen meegeven, dan kunt u na
schooltijd even bij ze
binnenlopen. Wij nemen met het
team en de kinderen intern
afscheid. Juf Annebeth en
meester Patrick, enorm bedankt
voor jullie geweldige inzet en
alles wat jullie voor de St.
Wulfram betekend hebben. Heel
veel plezier en geluk op jullie
nieuwe werkplek!

BIJLAGEN / BUITEN DE SCHOOL
- Geen nieuws van buiten de school

