
           Walfridusberichten 

Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Ter Laan 8,  9781 HN Bedum 

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

 

 

Agenda Mededelingen 
 

Februari: 
14: Afscheid juf Hanneke vanaf 15.15 –   

      16.00 uur voor alle ouders 

15: Schaatsen in Kardinge 
17: Carnaval met thema: Beestenbende 

18: Voorjaarsvakantie t/m 26 feb. 
27: juf Greetje jarig 

 
Maart: 

  1: Aswoensdagviering 08.45 uur - in  

        de kerk –ouders ook welkom! 
  6 : Start open week – u mag in de klas  

        van uw kind kijken 
 15: Stembureau op school 

 16: Dag van de leerplicht 

 

 

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) 

Wijziging in de kalender  
Het telefoonnummer van de ouders van Keano en Fay Messchendorp staat verkeerd op de 

schoolkalender. 

Het telefoonnummer moet zijn: Moeder: 06-50837757  en Vader: 06-17439539 

Afscheid juf Hanneke 

Op 14 februari a.s. werkt juf Hanneke voor het laatst in groep 3 op onze school. Zij verkast naar 
Lemmer. Hier gaat ze een nieuwe uitdaging aan. 

Als school zullen wij haar missen als juf, maar we gunnen haar ook deze kans. Heel veel succes in 

je verdere loopbaan. 
 

Van half 3 - 3 uur krijgen de ouders van groep 3 gelegenheid om samen met hun kind 
afscheid van juf Hanneke te nemen in de groep. 

 
Voor alle andere ouders en kinderen is er van 15.15 – 16.00 uur gelegenheid om haar 

dag te zeggen. 

 

Schaatsen 

Op 15 februari a.s. gaat de St. Walfridusschool met groep 3 t/m 8 van 10.30 -12.00 uur voor de 
laatste keer dit schooljaar schaatsen in Kardinge. We vertrekken om 10.00 uur van school.  Om 
dit mogelijk te maken vragen wij nog 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. 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 
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de schaats hierbij kunnen begeleiden tijdens de lessen en op de grote baan. Vergeet niet dat 

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

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  

Enquêtes 
*Binnenkort worden weer de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes afgenomen 

onder het personeel, ouders en leerlingen. Hieronder het tijdspad waarin dit gebeurt: 
maandag 6 maart: het van start gaan van de peilingen. Ouders, leerlingen en team krijgen 3 
weken de tijd om deel te nemen aan het onderzoek.  
Het zal digitaal afgenomen worden: ouders en/of teamleden ontvangen per mail een uitnodiging 
voor het onderzoek.  
De school ontvangt een link voor afname van de leerling peiling. Deze peiling gebeurt op school. 
Op maandag 13 en 20 maart ontvangen ouders en personeelsleden die de vragenlijst nog niet of 
slechts gedeeltelijk hebben ingevuld een herinneringsmail.  
 

Ook loopt de enquête nog van de andere schooltijden. 
Heeft u de enquête NIET ontvangen en/of heeft u de enquête nog niet ingevuld? 
Zou u deze enquête dan alsnog willen vragen aan de leerkracht en/of invullen en inleveren in de 
groene brievenbus? Alvast dank. Het kan deze week nog tot/met 15 februari!!! 
 

Omgaan met elkaar  
Sfeer en cultuur zijn heel belangrijk voor onze Sint Walfridusschool. De wijze waarop  
leerkrachten met leerlingen omgaan, hoe leerlingen onderling met elkaar omgaan, de  
omgang tussen leerkrachten onderling, het omgaan van leerkrachten met ouders en de  
omgang tussen ouders onderling bepalen wie wij zijn en wat we uitstralen.  
 
De naamgever van onze school, Walfridus, was een boer uit deze streek die heel hard  
werkte om ons land tegen het water te beschermen en de boeren van vruchtbare grond te  
voorzien. Een gedreven man. Hij werkte met overtuiging en kracht op het land, maar ook  
aan zijn geloof. Hij geloofde in zichzelf en in het kunnen van andere mensen. Ging uit van  
wederzijds vertrouwen en hechtte veel waarde aan de gemeenschapszin. Hij nam daarin  
zijn verantwoordelijkheid en probeerde een voorbeeld te zijn voor zijn medemensen.  
Deelde zijn kennis en liep dagelijks naar Groningen, op blote voeten. Om samen te komen  
en samen te bidden.  Dit is een krachtig uitgangspunt!  

Geloof in God, geloof in jezelf en in de ander, zorg voor gemeenschapszin, gedrevenheid, vrijheid, 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.   

 
Ons team, de kinderen en ouders hebben allen een grote invloed op ons pedagogisch klimaat 

(sfeer en cultuur). Dit krijgt pas echt vorm als duidelijk is wat nu precies de uitgangspunten zijn. 
De uitgangspunten zijn de afspraken die gemaakt worden. Afspraken die een bijdrage leveren aan 

een prettige sfeer, waarin elkaar geen pijn of verdriet wordt gedaan en waarin we elkaar 

respecteren zoals we zijn.  
 

Hiervoor hanteren we de vier Kapstokregels, de vier belangrijkste regels op onze school.  Alle 
andere school- en groepsregels hebben we als het ware “aan deze kapstok opgehangen”: ons 

gedragsprotocol.  

 



Is dit protocol u niet bekend of wilt u het weer eens inzien?  U kunt dit protocol op school 
verkrijgen. 
 

 
 

 

ICT beleid en Klasseplan 
Binnen onze school zijn we drukdoende om een goed ICT beleid te ontwerpen. 

Een plan waarin we beschrijven hoe onze school in de komende jaren vorm wil geven aan de 
Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) op de St. Walfridusschool. 
Onze visie:  
“Katholieke Daltonschool Sint Walfridus wil dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt op 
het gebied van ICT”. 
We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen omtrent het ICT-plan. 

Klasseplan: In combinatiegroep 5-6 wordt dit jaar gewerkt met Klasseplan als pilot.  Naast al 
enige tijdswinst bij het maken van de wekelijkse planningen en weektaken, levert het de 
leerkrachten ook een goed overzicht op van de planning door het jaar heen. Heel blij zijn ze ook 
met de weergave van de leerdoelen, zichtbaar voor zowel leerling als leerkracht. De leerlingen 
krijgen hun weektaak helder en overzichtelijk op de iPad. Als leerkrachten kunnen zij 
differentiëren binnen de groepen.  

Het fijne van Klasseplan is dat de leerkrachten de voortgang van de leerlingen op de weektaak 
kunnen volgen en om overzicht te houden op de leerlingen van de verschillende niveaus binnen 
hun groep.  

Ook van deze pilot zullen we u op de hoogte houden. 

 



Nieuw gezicht op de Walfridusschool 
Ik ben Astrid Martijn en ik kom uit Drachten.  Ik hou van wandelen 
in de natuur. Het allerliefst met een hond. Zelf heb ik geen hond 
meer. Gelukkig nog wel vriendinnen die ook van wandelen houden. 
En sommigen hebben zelfs een hond.  Ik ben vaak hondenoppas als 
zij met vakantie gaan of gewoon als het zo een keer uit komt. 
Vanwege veel en onregelmatig werk, heb ik zelf geen hond meer.  

Ik ben ook nog moeder van een geweldige zoon van 16 jaar. Een 
heerlijke gezonde puber.  Verder hou ik van lezen, dansen, films. Van gezelligheid, leuke dingen 
doen met vriendinnen.  

Iets anders wat ik op latere leeftijd heb ontdekt, is dat ik graag met kinderen werk. Daarom heb ik 
een paar jaar geleden mijn diploma als onderwijsassistent behaald. En mag ik nu in deze functie 
groep 3 op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend bij juf Marjo komen versterken.  Een 
geweldig leuke groep en ik heb er dan ook ontzettend veel zin in.  

Gezinsviering 
De opkomst van de gezinsviering van zondag 12 februari was teleurstellend. Het was inderdaad 
koud, er waren nogal wat zieke kinderen, maar 10 kinderen van de gehele school is wel weinig. 
De Werkgroep doet erg haar best om deze vieringen te laten slagen. 
Ook als school stellen we het erg op prijs als u als ouder met uw kind(eren) aanwezig kunt zijn. 
De eerstvolgende gezinsviering is op 9 april a.s.  Dan is het Palmpasen. De viering begint om 
09.30 uur 
We hopen dat u dan in grote getale aanwezig bent!  

Aswoensdag 
Op 1 maart a.s. vieren wij Aswoensdag.  Alle ouders zijn bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn. 
De viering begint om 08.45 uur 
Aswoensdag valt veertig dagen voor Pasen, de zondagen niet meegerekend. ‘As’ in het woord 
verwijst naar het ritueel op die dag waarbij de pastoor een kruisje van as geeft op het voorhoofd 
van de kinderen en aanwezigen. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en 
gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Het symboliseert dat de 
mens sterfelijk is, en dat we daarom af en toe moeten stilstaan bij hoe we leven. 

Open week 
Ook tijdens dit schooljaar bieden we ouders de gelegenheid om een kijkje te nemen in de 
groep.  We zullen vanaf maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart lesgeven met de deuren 
open. Alle ouders mogen dan op een willekeurig tijdstip heel zachtjes (voor maximaal een uur) 
aanschuiven bij hun zoon/dochter. Opgave is dus niet nodig. Houdt u rekening met de gymtijden? 
Wees welkom!  

Stembureau 
Op 15 maart a.s. doet de directiekamer op onze school eenmalig dienst als stemlokaal.  Door de 
verbouwing bij Opmaat had de gemeente daar geen stemlocatie. Vanaf 07.00 – 21.00 uur zal de 
school geopend zijn om te stemmen. 

Aanwezigheid directeur 
14 – 15 – 17 (’s middags) – 27 februari – 3 – 6 – 7 (’s middags) – 8 – 10 (’s morgens)  - 13 – 14 (’s 
middags) – 15 – 20 maart 

Spreuk 

Piekeren neemt niet je zorgen weg van morgen, maar wel het zicht van 
vandaag. 

   Namens het team van Katholieke Daltonschool Sint   Walfridus wens ik u een hele fijne voorjaarsvakantie! 


