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

Agenda Mededelingen 
 

November 
10: Lichtjesavond op school van 17.00- 
      18.00 uur 
13: Kinderwoorddienst in de kerk 
14-17: voortgangsgesprekken (facultatief) 
16: Schoolschaakkampioenschap 
18: Dichtersfestival Trefcentrum 
21: JAARVERGADERING OUDERVERENIGING 
       Aanvang 19.30 uur 
23: juf Marieke jarig 
 
December 
2: Sinterklaas op school 
2-4: Oud papier weekend 
5: Pietenochtend groep 1- 4 
9: juf Janet jarig 
 

 

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 Walfridusberichten 3. De wintertijd is ingegaan. Het is weer eerder donker en de 
voorbereidingen voor o.a. Sint Maarten zijn volop aan de gang: 

 Vergeet u onze lichtjesavond niet op 10 november a.s.?  

 Ook de Sint heeft alweer laten weten dat hij bij ons langs komt in Bedum op 2 
december. 

 Als bijlage stuur ik u een brief waarin de nieuwe GMR van Primenius zich voorstelt. 

 15-16-17 november gaat ons computersysteem over naar Brinbox Bridge. Dit zal de 
nodige overlast geven, ook in de groepen met het digibord. De internetverbinding en dus 
ook onze telefoonverbinding zal hier hinder van ondervinden. Mocht u ons niet kunnen 
bereiken, kunt u bellen met 06-13103777. 

 Er zijn nog geen bouwactiviteiten te ontdekken aan de Bazuinslaan. De 
onderhandelingen hierover zijn druk gaande. 

 De jaarvergadering van de Oudervereniging wordt gehouden op 21 november en start 
om 19.30 uur.  KOMT ALLEN! 

Lichtjesavond.  Komt allen! 
Donderdag 10 november a.s. hebben we lichtjesavond op school van 17:00 tot 18:00 uur. 
Afgelopen week zijn de leerlingen al bezig geweest met de lampionnen.  
Wij nodigen u uit om de lampionnen van onze leerlingen te komen bewonderen.  
Iedereen is welkom!! 

Sinterklaas op 2 december 



Op 2 december komt Sinterklaas ca. 08.30 uur met zijn Pieten op onze school. 
We hebben hem duidelijk uitgelegd waar Ter Laan is en hopen dan ook dat hij onze 
tijdelijke huisvesting vindt. 
Alle kleine broertjes en zusjes (0 - 4 jr.) van de kinderen van de St. Walfridusschool 

mogen ook even mee de school in om Sinterklaas en zijn Pieten te begroeten. 

Groep 1 t/m 4 gaan net als anders tot 12.00 uur naar school. 
Groep 5 t/m 8 gaan door tot half 1. En zijn dan de rest van de dag ook vrij!!! 
Er is deze dag geen overblijf.    
 

Aanwezigheid directeur 
7 – 9 (tot 11.00 uur) – 11 (’s morgens) – 14 (tot 11.00 uur) – 15 – 18 – 21 (vanaf 10.00 
uur) –  
23 – 28 - 30 november  
2 - 6 – 7 (’s morgens) – 9 – 12 – 14 (’s middags) – 19 december. 
 

Damtoernooi in Warffum 
Damvereniging Warffum organiseert voor de achttiende keer het 

Damtoernooi voor basisschoolleerlingen van Noord Groningen 
                      Het toernooi wordt gehouden op woensdag 30 november 2016 in   

CBS De Rank,  

A.G. Bellstraat 14 te Warffum. 

Aanvang 13.30 uur 

Deelname is gratis. 

 

Opgave tot en met dinsdag 29 november bij: 

 R.F.Schwab: tel.: 0596 – 551562 

   r.schwab@hotmail.nl  

Trefwoord 

Verbinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 1 

 

In de week van 14 november tm. 2 december staat in de methode Trefwoord het thema “Verbinden” 

centraal. 

 

We hebben een lijntje! Niemand leeft op een eiland. In onze omgeving 

en zeker op school zijn er altijd andere mensen waarmee je rekening 

moet houden. Je leeft altijd samen met anderen. Want zonder 

solidariteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel geeft samen 

spelen, leven en werken veel minder plezier. Daarom onderzoeken de 

kinderen waar verbondenheid te zien is en met wie zij zich verbonden 

weten.  

Het gaat ook wel eens niet goed. Kinderen worden zich bewust van 

spanningen en conflicten die zich afspelen tussen mensen. In het 

verhaal van de tweeling Ilse en Marissa wordt duidelijk dat zij ook 

verschillend mogen zijn, ook al lijk je precies op elkaar en draag je dezelfde kleding (mb en bb). De 

kinderen in de onderbouw onderzoeken aan de hand van een familiefoto met welk familielid zij een 

speciaal lijntje hebben. 

 



De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Jozef. Jozef is één van de 12 kinderen van Jacob. Hij is de 

lieveling van zijn vader. Als Jozef op een dag een mooie en bijzondere jas van zijn vader krijgt, krijgt 

de jaloezie bij de broers de overhand. Zij verkopen Jozef als slaaf. Jozef komt terecht in Egypte aan 

het hof van de rijke Potifar. Jozef kan dromen uitleggen en belandt daardoor uiteindelijk aan het hof 

van de Farao als onderkoning. Jaren later, als er een grote hongersnood optreedt in Kanaän, het land 

van zijn broers, trekken deze broers naar Egypte om graan te 

halen. De broers herkennen Jozef niet en hij stelt hen op de 

proef. Hebben zij iets geleerd uit het verleden of stelt 

broederschap in hun ogen niet veel voor? Jozef houdt één van 

zijn broers in gijzeling en stuurt de anderen terug met een 

opdracht. Als zij deze keer hun broer niet in de steek laten, 

maakt Jozef zich bekend. Hij zorgt ervoor dat zijn familie en 

zijn oude vader Jacob zelfs de Farao ontmoeten en een plek 

krijgen in Egypte. Zo verbindt Jozef twee volkeren met elkaar. 

 

Een historische bruggenbouwer is Sinterklaas. Samen met zijn pieten 

proberen ze het iedereen naar de zin te maken. Maar dat lijkt mis te gaan als 

Mini-Piet en Maxi-piet op de andere pieten mopperen en zeggen dat het saaie 

pieten zijn.  

Of toch niet, en kunnen Mini-piet en Maxi-Piet ook met de andere pieten 

plezier hebben?  

 

Om je echt verbonden te voelen met mensen en de wereld om je heen is het fijn dat je weet welke 

lijntjes er zijn tussen de kinderen in de klas, je ouders en of andere familie. Maar misschien ook wel 

met kinderen die net als jij van zwemmen, tekenen of gamen houden. 

Studiereis directeur 

9 – 12 oktober ben ik met nog 9 collega’s van de stichting naar Schotland geweest. We hebben in 
2,5 dag 5 basisscholen bezocht in Glasgow en Edinburg.  Daarnaast hebben we uitgebreide 
voorlichting gehad van én een gesprek gevoerd met een ambtenaar van de Schotse overheid.  
Wat ons is opgevallen tijdens dit bezoek is het volgende: 

- Schotten benaderen elkaar heel positief 
- Dit is ook terug te zien in de school 
- Ze gaan uit van wat kinderen kunnen en niet van wat ze nog niet kunnen 
- Alles wat er in de school gebeurt, wordt visueel gemaakt 
- De kinderen worden overal in betrokken 
- Er zijn veel onderwijsassistenten om de groepsleerkrachten te ondersteunen 
- Er is nagenoeg geen speciaal basisonderwijs 

Het waren zeer intensieve dagen, daardoor hebben we in korte tijd veel aspecten gezien die we 
graag willen meenemen in ons dagelijks onderwijs. 
 

De voortgangsgesprekken komen eraan. 
In week 46 (14-18 november) zijn er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag weer 
voortgangsgesprekken op de St. Walfridusschool.  
 
Dit keer facultatief d.w.z. u kunt door de leerkracht uitgenodigd worden voor een gesprek of u 
geeft deze week zelf aan een gesprek met de leerkracht te willen.  
 

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.  

 

Is er belangstelling voor een cursus EHBO bij kinderen? (ingezonden stuk) 

Beste ouders/verzorgers,  
Sinds wij kinderen hebben zeg ik steeds tegen mezelf dat ik kinder EHBO moet gaan doen. Mijn 
vriend is dan wel BHVer maar die is veel aan het werk en daardoor niet altijd aanwezig. Ik heb 2 
kleuters en inmiddels daardoor ook vaak vriendjes en vriendinnetjes over de vloer. De gedachte 
dat ik niet goed weet hoe ik moet handelen bij een (onge-)val of ander incident vind ik toch best 
beangstigend. Het wordt nu toch echt wel tijd om in actie te komen. Nu vraag ik me af of er meer 
ouders zijn die behoefte hebben aan een cursus kinder EHBO. Wellicht is het een leuk, gezellig en 
leerzaam idee om met een aantal ouders samen via bv Het Rode Kruis een kinder EHBO cursus te 
organiseren op een nader te bepalen locatie in Bedum. Wanneer en in welke vorm dat dan moet 
gebeuren (bv 1 hele dag of een paar avonden) is nog een vaag gegeven. Zo ook de kosten. 
Wellicht kunnen we korting bedingen bij een bepaald aantal deelnemers of cursusdagen. Het is 
allemaal nog pril.  
Het leek mij raadzaam om eerst eens te inventariseren of er werkelijk belangstelling voor is. Dus.. 
wilt u een cursus kinder EHBO volgen met een aantal andere ouders van school? Dan hoor ik dat 
graag. Ik zal dan kijken of ik met iets concreets kan komen.  
 
W.b de kosten is het wellicht raadzaam om uw zorgverzekering te checken. Mogelijk krijgt u een 
EHBO cursus (deels) vergoed.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid Hoornstra  
Mama van Merle Boer 2a en Boaz Boer 1c 
Ingridhoornstra@hotmail.com  
06-53335635 

Schoolschaakkampioenschap 
Evenals vorige jaren organiseert de Schaakvereniging Bedum het schoolschaakkampioenschap van 
de gemeentes Bedum en Ten Boer. Dit kampioenschap wordt op woensdagmiddag 16 november 
2016 gespeeld. Dit is zoals gebruikelijk de 3de woensdag in november. Dit jaar heeft de nieuwe 
schoollocatie in Bedum, waar de Horizon en de Walfridusschool onderdak hebben, zich 
beschikbaar gesteld als speellocatie. Onze schaaktalenten zijn aanwezig. En zijn er helemaal klaar 
voor. Zij hebben verschillende pauzes opgeofferd om te oefenen met meester Stef. 
Het toernooi start om 13.00 uur en zal tot ongeveer 17.30 uur duren. De eerste ronde begint rond 
13.15 uur en de laatste ronde rond 16.45 uur. De rondes duren 25 minuten, waarna de nog niet 
afgelopen partijen door de wedstrijdleiding beoordeeld zullen worden. 

Spreuk 

Iemands mooiste gaven komen uit een hart vol liefde, 
een oor om te luisteren en een hand om te helpen. 
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