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Agenda Mededelingen 
 

Mei: 

5: Bevrijdingsdag – leerlingen VRIJ 

14: Moederdag 

25 – 26 : Hemelvaartsweekeinde 

29: start Avondvierdaagse 

 

Juni 

1 : Laatste avond  avondvierdaagse 

5 – 9: Pinkstervakantie 

11: Openluchtviering met Kinder- 

woorddienst 

21-23: Schoolreis 7/8 Grolloo 

30: LOT 

 

 

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 een enerverende ouderavond met het bestuur op 20 april jl. met veel emoties, ook voor ons 
als team, en een avond waar vele zorgen gedeeld zijn met elkaar, heeft deze avond ook 

geresulteerd in toezeggingen. 

In een speciaal nieuwsbericht zal ik u hierover binnenkort berichten.  

Koningsdag 
21 april was het dan zover... een Koningsdag met redelijk goed weer en allerlei clinics. 
Op het Arjen Robben veld had meester Thijs een hindernisbaan uitgezet, in de gymzaal was het 

free stylen en in het speellokaal deden ze pencak silat. 
Een actieve ochtend met veel plezier.. 

Vastenactie met markt 
Donderdag 13 april jl. was de Vastenmarkt op onze school. Het vastenproject zette 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.  

Door de goede omzet van 1300 euro heeft onze school een mooi steentje bijgedragen aan de 

landelijke vastenactie. 

DANK DAARVOOR! 
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Walfridusdag 
Op 8 juli a.s. zal de WALFRIDUSdag zijn. 

Elk jaar vieren we Walfridusdag, een dag met allerlei spelletjes, activiteiten en heerlijke  

versnaperingen.  

U krijgt wanneer er meer bekend is over het verloop van deze dag uitgebreide informatie. 

Nieuwe interim MR 
Ik kan u meedelen dat we een nieuwe (interim) Medezeggenschapsraad hebben. Deze zal zich 
komende week in een mail naar u presenteren.   

We willen de "oude" Medezeggenschapsraad bedanken voor alle werkzaamheden die zij verricht 
hebben. 

Aanwezigheid directeur 
8 – 10 – 12 – 15 – 17 – 19  ('s middags) 22 – 29 – 31 ('s morgens) mei – 2  - 12 - 14 ('s morgens) - 
16 juni. 

Spreuk 
Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en 
besluit door te gaan met leven. 

 


