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Agenda Mededelingen 
 

April 
6  : Theorie-examen verkeer groep 7 

9  : Palmpasen gezinsviering 09.30 uur  

       In de kerk 
12: Leerlingen vrij – Team naar     

       Daltonconferentie. 
13: Vastenmarkt 16.30-18.00 uur 

14: Goede Vrijdag – leerlingen vrij 
17: Paasmaandag – leerlingen vrij 

24 – 28 april : Vakantie 

 

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) 

Schoolnieuws 
- Na de voorjaarsvakantie gestart met een nieuwe leerkracht in groep 3. Zij stelt zich in 

deze brief voor.  

- Op het bestuursbureau zijn de eerste formatiegesprekken gevoerd, wat betekent dat we 

al weer kijken naar de groepsindeling voor het komend jaar en hoeveel bemanning we 

nodig hebben. 

- De open week was ook weer een succes voor ouders. Aanschuiven in de groep van je 

kind(eren) en kijken hoe het toegaat in de groep.  

- Wat betreft het wel of niet invoeren van het continurooster zijn we alle facetten aan het 

bekijken. Ook gaan we in gesprek met de andere scholen. 

- Ook werd onze school gebruikt als stemlokaal. Hoe interessant was dit wel niet en hoe 

gemakkelijk om samen met je kind te stemmen en daarna door naar school gebracht te 

worden. We hebben zelfs het acht-uur journaal gehaald. 

- De enquête van Scholen met Succes is uitgezet voor ouders, leerlingen van groep 5 

t/m 8 en personeel. Mocht u als ouder deze enquête nog niet hebben ingevuld, dan een 

vriendelijk verzoek om het alsnog te doen. U heeft nog de mogelijkheid tot /met 

zondagavond 2 april a.s.   

- Wat betreft de onrust kan ik u mededelen dat ik in samenwerking met het bestuur en 

mijn team steeds bezig ben om het onderwijs te verbeteren. 

- Voor groep 7 zal een klassenassistent worden aangetrokken. 

 

Vastenactie met markt 
Donderdag 13 april is er van 16:30 uur tot 18:00 uur de Vastenmarkt op onze school. Het 

vastenproject zet zich dit jaar in voor de samenleving in San Salvador.  

 
Met dit project willen we meehelpen veilige plekken te creëren voor kinderen, jongeren en 

volwassenen. Het geweld verscheurt in dit land de samenleving. In de groepen wordt al druk 
gewerkt om dingen te maken die we kunnen verkopen op de markt.  

 

Komt allen!  Dan maken we samen een succes van deze vastenactie voor San Salvador. 
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Nieuw gezicht in Groep 3 
Ook al werkt juf Tin al weer enkele weken in groep 3 en groep 0,1. Ze stelt zich toch nog even 
voor aan alle ouders: 

Mijn naam is Tine de Jonge. Ik woon in Bedum samen met mijn man en 2 pleegkinderen.  Ik ben 

geboren in Nieuwer Ter Aa, tussen Amsterdam en Utrecht in de gemeente Breukelen. Gedurende 

18 jaar ben ik werkzaam geweest als juf op verschillende basisscholen in Alphen aan den Rijn 
e.o..  Daar heb ik voornamelijk gewerkt in de groepen 1,2 en 3.    

Mijn hobby's zijn tuinieren, haren knippen, tv-series kijken, hardlopen en creatief bezig zijn. Toen 

ik 7 jaar geleden mijn man Simon ontmoette, heb ik mijn baan als juf opgezegd en ben naar 

Bedum verhuisd. In de afgelopen jaren heb ik al op veel basisscholen in de provincie Groningen 
ingevallen. 3 weken geleden kreeg ik een vacature voor groep 3 van de st. Walfridus onder ogen 

en heb ik direct gesolliciteerd.  Veel doorgesproken met juf Marjo en het is heel fijn dat ik op 
maandag en dinsdag de juf mag zijn in groep 3 en als bonus ook nog op vrijdagmorgen in      

groep 1.  

 Ik hoop op een prettige samenwerking met de kinderen, collega's en de ouders.  

Trefwoord 
Opstaan -  Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 3  

Dat het lente wordt is nu goed te zien. De bomen worden weer groen, en we zien bloemen in de 

perken tot bloei komen. De natuur staat op uit een lange winterslaap. Het thema van Trefwoord 
voor de komende weken is Opstaan. Met dit thema zullen we ook het paasfeest beleven.   

Pasen, een feest met veel betekenissen  

Pasen is uitlopende takken, bloeiende forsythia, kuikens uit het ei. Het is niet toevallig dat Pasen 
in de lente wordt gevierd. De natuur zelf is het belangrijkste symbool om de betekenis te duiden. 

Het christelijke paasfeest borduurt voort op het joodse Pesachfeest, waarin de bevrijding uit de 

slavernij van Egypte wordt herdacht. Dit feest valt weer samen met een nog ouder joods 
voorjaarsfeest rond de eerste oogst. In het christelijke paasfeest staat de thematiek van 

vernieuwend leven centraal.   

Het verrijzenisverhaal van Jezus is moeilijk te begrijpen. Ook de evangelisten die deze verhalen 

hebben geschreven, hebben ermee geworsteld. Nergens is het opstaan van Jezus letterlijk 
beschreven. Wel lezen we hoe vrouwen op paasmorgen het graf bezoeken, ontdekken dat het 

leeg is, en van een engel te horen krijgen dat Jezus is opgestaan. Het verhaal klinkt al bijna 
tweeduizend jaar.   

Pasen is leven, zoals de natuur na een doodse winter tot leven komt, zo mogen mensen geloven 
dat Jezus die bij leven opstond tegen onrecht, uitsluiting en machtsmisbruik, onder ons opnieuw 

tot leven komt.   

Opstaan met lef…  

In dit thema ontdekken kinderen verschillende betekenissen van opstaan. Het begint met ’s 

ochtends je bed uitkomen en actief worden. Doen wat nodig is. Een ander en jezelf vooruit 
helpen.    

Opstaan kan ook betekenen het opnemen voor mensen die in de verdrukking komen. Opstandig 
worden bij het zien van onrecht. Kinderen zien een film die speciaal voor Trefwoord is gemaakt. In 

deze film verbergt de twaalfjarige Floor een Irakees klasgenootje die uitgezet dreigt te worden.   



Het zijn voorbeelden van opstaan, voorbeelden van geloven in het goede. Voorbeelden die laten 
zien dat de boodschap van Jezus springlevend is.   

Pasen vieren betekent niet enkel het wonder van tweeduizend jaar geleden herdenken. Pasen is 

geloven dat Jezus ook onder ons leeft, dat wij zo tot leven mogen komen. Dat zijn grote woorden 

die mensen tot uiting brengen in kleine of grote moedige daden.    

Jezus’ opstaan uit de dood met Pasen is en blijft een groot mysterie. We kunnen het niet 
verklaren, maar we kunnen er wel mee leven. Dit verhaal vormt een belangrijke inspiratiebron die 

mensen moed en lef geeft om zelf op te staan voor een meer humane wereld.   

Op deze wijze hopen we met de kinderen het paasfeest te beleven. En bovenal hopen we dat de 
kinderen er het vertrouwen uit putten dat zinvol is op te staan tegen onrecht, uitsluiting in het 

klein en in het groot.  

EHBO 

Elk jaar zijn we weer blij dat de EHBO-vereniging aan groep 7 EHBO-lessen geeft. Ook dit jaar 
hebben de EHBO-instructeurs en de leerlingen van groep 7 gezwoegd met de theorie en het 

praktijkgedeelte intensief geoefend.  

Op 13 maart jl. stond de hele maandag in het teken van Eerste Hulp bij Ongelukken. En ’s 

middags waren alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor hun examen. Het diploma kregen ze 
uitgereikt van onze tijdelijke burgemeester, Erica van Lenthe. 

Mooie prestatie, groep 7! Gefeliciteerd! 

Aanwezigheid directeur 
3 – 4 ’s morgens – 5 ’s morgens – 7 – 10  ’s middags -  13 ’s middags – 19 april  
 1 – 2 ’s middags mei. 

Spreuk 
Waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen. 

 


