
           Walfridusberichten               Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Ter Laan 8,  9781 HN Bedum 
                                             Tel.:050-3015467             Mail: stwalfridus@primenius.nl

Agenda Mededelingen 
 

Augustus 
30:  Eerste schooldag 

 
September 

2: Officiële opening tijdelijke huisvesting  

    15.30 – 17.00 uur 
2-4: Oud papier weekend 

3: Harte jarig 
11: Gezinsviering 09.30 uur 

12: Deze week startgesprekken 
28: Start verkoop kinderpostzegels 

 

Oktober 
5: Start Kinderboekenweek  

 

 

Elke maand mailen we u de Walfridusberichten en 
het groepsbericht naar ouders: 

1. Wk 35 (29 aug-2 sep) 
2. Wk 40 (3-7 okt) 

3. Wk 45 (7-11 nov) 

4. Wk 50 (12-16 dec) 
5. Wk 2 (9-13 jan)  

6. Wk 7 (13-17 feb) 
7. Wk 12 (20-24 mrt) 

8. Wk 18 (1-5 mei) 
9. Wk 24 (12-16 juni) 

10. Wk 28 (10-14 juli) 

 
 

Welkom in de tijdelijke huisvesting aan Ter Laan 8 
Dinsdag 30 augustus a.s. is het zover…. De eerste schooldag… 
Dan wordt u verwacht met uw kind(eren) aan Ter Laan 8 te Bedum om 8.30 uur . 
Ook is er dan gelegenheid voor ouders  om nog  een kopje koffie /thee  te drinken tot 09.00 uur. 
Er is met man en macht gewerkt. Alles is ingericht, de boeken liggen klaar. Sinds vandaag  (29/8) 
weer internet, vandaar dat deze Walfridusberichten nu pas in de mailbox zit. 
Hoe alles de komende dagen gaat lopen, is voor ons als team ook nog even wennen, maar we 
hebben er vreselijk veel zin in! 
 
Een vriendelijk verzoek om dit schooljaar zoveel mogelijk per fiets of te voet naar school te komen.  
Er is weinig tot geen gelegenheid om te parkeren. 
 
Ook de kalender is klaar. Toch is gebleken door de hectiek rondom de verhuizing dat er nog enkele 
zaken ontbreken. Vrijdag wordt de kalender uitgedeeld met een bijlage met aanvullingen, welke  u 
zelf even in de kalender moet noteren. Alvast dank daarvoor . De aanvullingen die nu al bekend 
zijn, staan in deze nieuwsbrief. 

Oud papier ouders GEZOCHT 
Vanaf komend schooljaar gaat de Sint Walfridusschool op oud papier gebied samenwerken met 
voetbalclub SV Bedum. Wij denken door samen te werken in plaats van elkaar te ‘concurreren’, er 
een hogere omzet gehaald kan worden wat ten goede komt aan zowel de school als ook de 
voetbalvereniging. 
De veranderingen op een rijtje: 
- het oud papier gaat opgehaald worden op de 1e vrijdag van de maand (we volgen het schema van 
de voetbalvereniging)  
- ouders van kinderen van de Sint Walfridusschool hoeven niet meer zelf het papier te brengen 
(tenzij je in het buitengebied woont), maar kunnen het die dag aan de straat zetten, waar het 
opgehaald wordt in de reguliere ophaalronde. 
We zijn nog op zoek naar ouders (of andere belangstellenden die 18+ zijn) die 1x per jaar willen 



meerijden als navigator op de perscontainerwagen. Meld je aan hiervoor!! 
 De inkomsten van het oud papier komen op school  ten goede aan jullie eigen  kinderen. Ook zijn 
we voor de oud papier groep nog op zoek naar enkele ouders die op de vrijdag van het oud 
papierweekend willen helpen bij het ophalen van het papier bij ‘onze’ vaste adressen. Dit kost ca. 
een half uur per keer en gebeurt in 2 tallen. Bij voldoende aanmeldingen ben je ca. 2x per jaar aan 
de beurt. Wil je je opgeven of wil je meer informatie bel dan met Miranda Hofsteenge 06-20937322 
of mail miranda.hofsteenge@gmail.com 
 

Aanwezigheid directeur 
30 – 31 (’s middags) augustus – 2 – 5 – 8 – 13 – 19 – 22 – 26 – 28 september – 3 – 7 oktober 

Gezinsviering 

 

  
 

GEZINSVIERING 

     

                 
 

Op zondag 11 September 2016 om  9.30 uur in de Kath. Kerk 

Maria  ten Hemelopneming Bedum van de Heilige Liudgerparochie. 

Pastoor Peter Wellen zal voorgaan.  

 
De vakantie is weer voorbij. Kinderen en grote mensen zijn er een tijdje 

tussenuit geweest. Dat was goed. Nu beginnen we met goede moed aan het 

nieuwe schooljaar. Op een nieuwe locatie, in een nieuw gebouw maken we een 

nieuwe start. We willen er met elkaar een fijne tijd van maken.  

In de Gezinsviering zingen de kinderen “De herder heeft zich niet vergist”, één 

klein schaapje wordt vermist.  

De lezing over het verloren schaapje wordt uitgespeeld door kinderen. Jezus 

vertelt van de herder, die op zoek ging naar het verloren schaapje. Maar Hij 

vertelt ons ook hoe fijn het moet zijn geweest om gevonden te worden. Wij 

bidden dat wij net als die herder, elkaar steeds opzoeken en we elkaar vinden.  

mailto:miranda.hofsteenge@gmail.com


Dat er voor iedereen altijd een nieuw begin mag zijn.  

 

Na de viering is er koffie/thee en limonade. 

Er is kinderoppas voor de aller kleinsten. 

U / jij bent van harte uitgenodigd. 
 

 

Aanvullingen voor de kalender  
 Open week wordt gehouden in week 10 (6 – 10 maart) 

 Lichtjesavond  op 10 november 

 Kerstviering in de kerk  en klas op 22 december 

 Meivakantie                 22 t/m 30 april 2017 + 5 mei. 

 Hemelvaartsweekend               25 t/m 28 mei 2017 

 Pinkstervakantie               4 t/m 11 juni 2017 (staat fout in kalender) 
 

Lichtweek 

Lampionnenoptocht Lichtweek Bedum  
Op zaterdag 10 september aanstaande wordt de Lichtweek s’ avonds feestelijk 

geopend. Wij willen de kinderen van de basisscholen uit Bedum vragen om deel te 

nemen aan een sfeervolle lampionnenoptocht. Deze tocht start bij het Gemeentehuis en 

duurt circa 30 minuten.  

Hoe doe je mee? Met een mooie lampion en lampionnenverlichting ben je al klaar. Je 

hebt vast thuis nog wel een lampion, en anders kun je in de vakantie misschien zelf een 

mooie lampion maken. Je mag ook een skelter of je fiets versieren met extra 

verlichting. Is het duur? Nee hoor, met een lampionnenstokje en een zelfgemaakte 

lampion ben je al klaar. Je mag je natuurlijk ook verkleden. 

Tijdens de opening lopen we in een mooie optocht door Bedum, zodat iedereen de 

optocht goed kan zien. 
 
Lampionnenoptocht  
Verzamelen   : Gemeentehuis Bedum 
Wanneer  : Zaterdag 10 september 2016 
Hoe laat  : 20.30 uur 
Opgeven  : niet nodig 
 www.lichtweekbedum.nl 

Jumbo spaaractie 
Als school zijn we aangemeld bij Jumbo Sparen voor je School. 

Samen met familie en vrienden kunnen klanten van Jumbo van 7 september t/m 11 oktober sparen 

voor spel- en leermaterialen voor de basisschool van uw kind(eren). 
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van €10,- een schoolpunt 

met een code. Op de website  jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u heel eenvoudig de punten 
toewijzen aan Katholieke Daltonschool St. Walfridus. Hoe meer punten de school verzamelt, hoe 

meer er besteed kan worden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt het 

beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende basisscholen op basis van het aantal 
schoolpunten. Iedere school krijgt dan een cheque uitgereikt, waarmee aankopen kunnen worden 

gedaan uit een grote selectie producten. 
 



DOET U OOK MEE?   We hopen dat u voor onze school veel gratis spel- en leermaterialen bijeen 
spaart! 

Officiële opening 
A.s. vrijdagmiddag 2 september  15.30 uur  is de officiële opening van de tijdelijke huisvesting aan 
Ter Laan 8 door de wethouder, dhr. H. Alders en het bestuur. Bij deze nodigen wij u uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 
Daarnaast is er gelegenheid om de tijdelijke huisvesting te bekijken.  

Spreuk 

De beste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn 
ervaringen. 

              
 

 


