
           Walfridusberichten                     
Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Ter Laan 8,  9  Tel.:050-3015467             Mail: stwalfridus@primenius.nl 

 

Agenda Mededelingen 
 
December 

2:     Sinterklaas op school 

2-4: Oud papier weekend 
5:     Pietenochtend groep 1- 4 

9:     juf Janet jarig 
12:   Walfridusberichten 4 

14:   Schaatsen in Kardinge om  

        10.30 – 12.00 uur 

 
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 
De jaarvergadering van de Oudervereniging werd gehouden op 21 november jl. De opkomst was 

erg laag. Erg jammer. Heeft u ideeën om de opkomst te vergroten, dan horen wij deze graag. 
 

De Sint komt a.s. VRIJDAG  onze school bezoeken. We kijken in alle gangen en hoeken. 

Iedereen wordt verwend en iedereen is blij. De bovenbouw is om 12.30 uur voor de rest van de dag 
vrij. (Zie Sinterklaas op 2 december). 

 
Na dit weekend is op maandag 5 december de Pieten-ochtend voor groep 1 t/m 4. 

Dan gaan we ons voorbereiden op Kerstmis. We houden onze adventsvieringen en op 22 december 

vieren wij ons kerstfeest. Hoe deze kerstviering verloopt, kunt u alvast lezen in de kalender. 
 

En jaja...we gaan weer schaatsen met groep 3 t/m 8 op 14 december a.s.  We vertrekken om 10.00 
uur van school. We hebben nog veel vervoer en begeleiding nodig. Geef u op bij de 

klassenleerkrachten. 

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 
 

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  

Kerstwandeling bij Opmaat 
Op maandagavond 12 december van 19.30-21.00 uur is er een kerstwandeling Bij Opmaat. We 

starten vanaf de parkeerplaats achter Fazant 15 (Ontmoetingscentrum) 

Iedereen is van harte welkom tijdens deze kerstwandeling. Je zult in een mooi verlichte straat een 

levende kerststal tegenkomen. Je kunt lekker chocolademelk drinken en een kerstkoor zal liedjes 

zingen en er is een band aanwezig. 

Wilt u komen, laat het even weten: opm-recreatie@sheerenloo.nl 

Suikerbrood 
Beste ouders/verzorgers  

Wie zoet koopt, krijgt lekkers...  

Sinterklaas is koud in het land en de Ouderraad denkt alweer aan Kerst. Op de Walfridusschool 

wordt het kalenderjaar altijd afgesloten met een Kerstviering, een Kerstdiner voor de kinderen en 
een Kerstborrel voor de ouders. Al deze festiviteiten zullen plaatsvinden op donderdag 22 december. 

Om de altijd genoeglijke ouderborrel ook dit jaar weer mogelijk te maken, kunt u bij ons 

overheerlijke suikerbroden kopen voor € 5.50 p.st.   

Wilt u één of meerdere suikerbroden afnemen, vul dan het onderstaande strookje volledig in. Lever 
het strookje, in een envelop met gepast geld voor 2 december in. In de gang bij groep 3 staat een 

brievenbus waar het envelopje in mag.  

De suikerbroden kunt u woensdag tussen 12.15-12.45 of donderdag tussen 8.15 – 8.45 uur ophalen.  

Met vriendelijke groet,  

Ouderraad  

------------------------------------------------------------------------------------------  
Bestellijst  
Naam:………………………………………………………………  Groep:………………………………  
Aantal suikerbroden:                                      …………………  
Bedrag      €…………………  

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.  

Spreuk 
Doe wat je echt graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn. 

 
              


