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Agenda Mededelingen 
 

 
Oktober 

5: Start Kinderboekenweek  
7: dode hoek – dag  
13: workshops dans en slagwerk. 
17-21: HERFSTVAKANTIE 
 

November 
2: Allerzielen + viering op school 
10: Lichtjesavond op school van 17.00- 
      18.00 uur 
13: Kinderwoorddienst in de kerk 
16: Schoolschaakkampioenschap 

 

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) 

 
 

Schoolse zaken 
Alweer de tweede Walfridusberichten. Het schooljaar is bezig aan de zesde week. Iedereen is al 
weer gewend aan de tijdelijke huisvesting.  De zomerse temperaturen maken plaats voor 
herfstperikelen, wind, regen, maar ook nog zonnige dagen. Na deze week nog een week en dan al 
weer herfstvakantie.  De tijd vliegt… 
 
Juf Sabrina is al enige tijd uit roulatie door privéomstandigheden. . Ze is aan de beterende hand, 
maar alles heeft veel impact gehad Zij wordt vervangen door juf Anthony.  Tot de herfstvakantie 
blijft juf Anthony in ieder geval in groep 1/2b.  
 
Woensdag 5 oktober a.s. start de Kinderboekenweek. Het thema is: Voor altijd jong! Over opa's en 
oma's. 
Er zullen veel activiteiten zijn: 0.a. voorlezen door opa en/of oma, workshops met dans en slagwerk. 
Bijgevoegd een uitnodiging van een boekpresentatie in Groningen. 
 
Vrijdag 7 oktober wordt er op onze school een verkeersdag gehouden, aangeboden door het 
Centrum Veilig Wonen met als thema: De Dode Hoek. Vooral kinderen worden weinig of niet gezien 
door vrachtauto’s. Vandaar het belang van dit thema. Deze dag wordt geheel verzorgd aangeboden 
met begeleiders. 
 
A.s. zondag 9 oktober wordt de 4 mijl gelopen.  
Er zullen ruim 25 leerlingen meedoen namens de Katholieke Daltonschool Sint Walfridus. Deze 
wedstrijd start in Haren en eindigt op de Vismarkt in Groningen. Wilt u supporter zijn… Vooral langs 
de Rijksstraatweg-  Haren/ Hereweg - Groningen is het mooi om de lopers aan te moedigen. De 
wedstrijd start om 13.00 uur in Haren. Succes gewenst! 
 

Portfolio 
Wilt u het portfolio van uw kind mee naar school geven?  
Alvast bedankt namens alle leerkrachten. 



Verkeersperikelen 
Binnenkort zullen er baggerwerkzaamheden aan de (kleine) St. Annerweg plaats vinden. 
De aannemer gaat daar vanaf 10 oktober starten. 
De (kleine) St. Annerweg zal dan geheel worden afgesloten. 
Duur: vooralsnog wordt 2 weken gerekend, maar zal afhankelijk zijn van de voortgang. 
Wordt eerder korter dan langer. 
De watergangen aan beide zijden van de weg wordt gebaggerd. 

GEZOCHT …vrijwilliger 
Welke ouder heeft de apparatuur om videobanden/ dvd’s op een usb-stick te zetten en heeft 
daarbij ook nog tijd en zin om dit voor ons op een usb-stick te zetten…. of weet u iemand die dit 
voor onze school wil doen? 
U kunt zich melden bij juf Greetje. 

Aanwezigheid directeur 
5 – 25 ( ’s middags) – 26 – 28 oktober – 1 (’s middags) – 2 – 3 – 7 – 9 – 11 november 

Trefwoord 

Stoelendans 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode 

Trefwoord het thema “Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de 

lege stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een 

spelletje, dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan 

worden: er is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden 

tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank 

bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 

buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook 

een stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot 

nageslacht in duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. 

En dan begint de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het 

kindje van Hagar, is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het 

niet aanzien en maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël 

wegvluchten, de woestijn in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara 

hoort het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar 

toch gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt 

een zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden 

nu Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de 

stamvader van alle joden. De moslims noemen Ismaël als hun stamvader en 

daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone 

leven plaatsvindt, ook al in Bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van een 

andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft 

daar een goed plan voor? vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/


Kom je alleen voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets betekenen voor de verliezer? 

Gun je elkaar een goede plek en maak je ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om er gewoon een stoel bij te 

zetten. Wie zal daar tegen zijn? 

  
Aanvullingen/wijzigingen kalender 
Luna en Nova Mers -   Almastraat 53, 9781 AN Bedum Tel.06-51446694  (vader) /                                                                                      

06 - 28523555 (moeder) 

Fokko Scholma -  Kuifeend 1, 9781ZH  Bedum  Tel.:06-19612135 ( Lid oudervereniging) 

Toestemming website en sociale media 
Jaarlijks moet iedere school opnieuw toestemming vragen aan ouders voor het fotograferen of 
filmen van het kind voor het gebruik op website en sociale media. U kunt bij de leerkracht of 
directeur aangeven als u niet akkoord bent.  

Studiereis directeur  en intern begeleider 
Onderwerp  

Studiereis  

Behandeld door  

CvB  

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door middel van deze brief wil ik u informeren over de voorgenomen studiereis van 
Margreet de Boer, directeur van Katholieke Daltonschool Sint Walfridus gedurende de 
periode 9 – 13 oktober 2016 en Beika Vrieling, MIB’er, gedurende de periode 5 t/m 13 
november 2016. 
 
In het kader van de gekozen onderwijsrichting (gepersonaliseerd onderwijs), persoonlijke 
ontwikkeling van onze leidinggevenden en innovatie paragraaf van onze Primenius 
organisatie, vind ik het essentieel dat alle schoolleiders en MIB’ers eens in de vijf jaren 
‘buiten de muren’ van de eigen organisatie en land kijken. 
We gaan naar 3 bestemmingen, te weten Zweden, Amerika en Schotland. 
 
Een nieuwe, frisse kijk op het onderwijs van (jonge) kinderen is nodig om jezelf, de school 
en onze stichting op zichzelf te laten reflecteren en ideeën op te doen die het onderwijs ten 
goede komen. 
 
Uw kind zal geen hinder ondervinden van het afwezig zijn van Margreet de Boer en de 
MIB’er. Ook vind ik het belangrijk u mee te delen dat de financiën voor de studiereis zijn 
gereserveerd en dat 60% vergoed wordt door Europese subsidies. De studiereis zal daarom 
niet ten koste gaan van het schoolbudget. 
 
Als u nog vragen hebt over de studiereis, dan kunt u zich wenden tot Margreet de Boer 
 
Ik ga ervan uit dat alle opgedane kennis ten goede zal komen van al onze leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
John A.C.H. van Meekeren, 
Voorzitter College van Bestuur 

Medezeggenschapsraad 
De volgende punten zijn in de MR-vergadering aan de orde gekomen: 



 Margreet is op dit moment actief op meerdere scholen. In verband met vacatures op 
andere scholen kan zij nog niet de volledige 3 dagen aanwezig zijn op onze school. Er wordt 
gewerkt aan een oplossing en de MR benadrukt het belang om deze op korte termijn te 
realiseren. 

 De MR is van mening dat een duidelijke communicatie m.b.t. de invoering van de iPad 
alsmede de huisvesting gewenst is. Hier wordt dan ook aan gewerkt. 

 Verder heeft de MR de jaarlijkse terugkerende stukken, zoals het formatieplan, de 
schoolgids en het schooljaarverslag ondertekend en deze zijn aangeleverd bij het 
bestuur en inspectie. 

Kleding inzamelactie 
Voedselbank het Hogeland te Winsum verstrekt naast voedsel ook kleding. 
Van volwassenen krijgen we nog steeds voldoende materiaal aangeleverd, maar aan kinderkleding 
hebben we een gebrek. 
Vandaar de kledingactie. 
HEEFT U KINDERKLEDING OVER…..WILT U ER VAN  AF? 
De actie begint op maandag 24 oktober en duurt t/m vrijdag 28 oktober. 
Op maandag 24/10 worden er een aantal kratten bezorgd op school waarin de kleding kan worden 
neergelegd. De kratten worden op vrijdag 28/10 weer opgehaald. 

Spreuk 

Als je je hart volgt, ben je zelf de enige persoon van wie 
je goedkeuring nodig hebt. 
 

              


