
           Walfridusberichten 

Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Ter Laan 8,  9781 HN Bedum 

Tel.:050-3015467             Mail: stwalfridus@primenius.nl 

 

 

Agenda Mededelingen 
 

Januari 
9  : Weer naar school 

17: Schoonmaakavond 19.00 uur 

18: Schaatsen in Kardinge 
 

Februari 
3  : Oud papier weekend 

6  : Deze week VOORTGANG gesprekken 
12: Gezinsviering 

15: SCHAATSEN in Kardinge + vervoer 

17: Carnaval met thema: Beestenbende 
18: Voorjaarsvakantie t/m 26 feb. 

27: juf Greetje 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 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar en dat het een goed jaar mag worden zowel in 

werk als privé. Gun elkaar het goede leven en geniet van de kleine dingen. 

Een nieuw jaar met weer veel acties en activiteiten. 
Als team zetten we de schouders er weer onder. Onze speerpunten zullen zijn: het ICT- 

beleidsplan, leerlijnen en we gaan onderzoeken of het continurooster haalbaar is. 
Het thema voor het Carnaval gebeuren is bekend: BEESTENBENDE.  U kunt dus heerlijk aan het 

knutselen met uw kind(eren). 
We hopen op een mooi jaar voor onze leerlingen en ouders en onze school. 

Personele bezetting 
In groep 7 heeft juf Chantal voor de Kerst afscheid genomen. Zij heeft een vaste baan gekregen 

bij RENN4 in Emmen.  
Per 1 januari jl. hebben wij een nieuwe juf aangesteld in groep 7: Silvia de Haan en zij zal tot de 

zomervakantie groep 7 draaien. Wij wensen Silvia veel succes en plezier in groep 7. 

Met ingang van deze week krijgen de leerkrachten ook weer ondersteuning bij de gymnastiek op 
de dinsdag van Thijs Schuppert. Hij gaat tot de zomervakantie de gymlessen op dinsdag 

verzorgen. Wij wensen Thijs ook veel succes en plezier. 

Schaatsen 
Op 18 januari a.s. gaat de St. Walfridusschool met groep 3 t/m 8 van 10.30 -12.00 uur 

schaatsen in Kardinge. We vertrekken om 10.00 uur van school.  Om dit mogelijk te maken 

vragen wij uw hulp.  

Ouders die kunnen rijden: Om alle kinderen te kunnen vervoeren hebben we veel auto’s nodig. 
Heeft u tijd, laat het dan weten. En graag uiterlijk 13 januari zodat we tijdig een planning 

kunnen maken. We willen graag weten hoeveel kinderen er in totaal bij u in de auto mee kunnen 

rijden. Aanmelden bij Juf Marieke.  

Ondersteuning van leerlingen uit groep 3: De kinderen uit groep 3 staan over het algemeen voor 
het eerst op de schaats. Onze ervaring is dat de kinderen het schaatsen met behulp van de lessen 

erg snel oppikken, maar voor het zover is hebben ze hulp nodig. Het is fijn als enkele ouders op 

de schaats hierbij kunnen begeleiden tijdens de lessen en op de grote baan.  
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 Wilt u schaatsen huren? Als u schaatsen wilt huren, dan kan dit bij Kardinge en kost €6,00. 
Kinderen leren het beste schaatsen op noren (i.p.v. op kunst- of hockeyschaatsen). U kunt dit op 

school alvast regelen. Wij zorgen er dan voor dat de schaatsen klaar staan. Hiervoor hebben we 
ook de schoenmaat van uw kind nodig. In verband met reserveren is het belangrijk dit uiterlijk 

13 januari te doen!  

Vergeet niet dat handschoenen en muts verplicht zijn te dragen op de ijsbaan i.v.m. veiligheid.  

Juf Marieke is contactpersoon. Wilt u zich opgeven om mee te helpen of om schaatsen te huren 

dan kunt u mailen: Marieke.Wassing@primenius.nl. Het geld voor schaatsen wordt ingeleverd in 

het lokaal van juf Marieke. Dit alles uiterlijk 13 januari.  

Ook in februari zullen we gaan schaatsen, dit is op 15 februari a.s. U kunt zich nu al opgeven.  

Veiligheid op de weg 
De donkere dagen zijn aangebroken. De weersomstandigheden zijn heel wisselend. Van vrieskou 
tot druilerig en mistig. Het liefst worden de kinderen tot de deur van school met de auto gebracht. 

Helaas gaat dit niet. Dit leidt tot onoverzichtelijke situaties op Ter Laan/Fazant en veel stilstaande 
auto’s waar kinderen uitstappen. Wees u daarvan bewust! 

 

Aanwezigheid directeur 
Met de aanstelling van een adjunct- directeur in Uithuizen en een teamleider in Wehe den Hoorn 
zal ik weer meer aanwezig zijn in Bedum.  

Deze mensen hebben een inwerkperiode nodig met een warme overdracht; als dit goed loopt, zal 
ik op de maandag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn in Bedum.  

 

Kerkles in februari 
Omdat het niet goed mogelijk is om de kerklessen van 13 en 14 februari samen te voegen (omdat 
de jongste kleuters op maandag niet om 15.15 uur op school zijn) worden de kerklessen in Bedum 

in februari anders: 

op maandag 13 februari van 15.15 uur tot ca. 15.45 uur:  groepen 5 t/m 8  
op dinsdag 28 februari van 15.15 uur tot ca. 15.45 uur : groepen 1 t/m 4  
 

Schoonmaakavond 
Op 17 januari a.s. is de schoonmaakavond. Deze avond begint om 19.00 uur en u kunt zich 

opgeven bij de klassenleerkracht. 
Graag zelf doekjes en een emmer meenemen a.u.b. 

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 
Je kunt alles bereiken maar niet alles tegelijk! 

 


