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Agenda Mededelingen 
 

Juni 

20: Dikke bandenrace 

21-23: Schoolreis 7/8 Grolloo 

22: Schoolreis groep 3-6 

Schoolreis groep 1-2 

24-25: Midzomeravond festival 

Groninger Landschap 

27: Actie onderwijs 

30: LOT 

 

Juli: 

8 : Walfridusdag 

9: Gezinsviering in de kerk 

12: Team evaluatie dag  - leerlingen vrij 

17: Musical groep 8 

21: 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) 

Formatie 
De formatie is bekend. Daarbij een aantal nieuwe namen. Zij stellen zich in de laatste 

nieuwsbrief voor. 

De tijdelijke contracten van juf Silvia en juf Tine worden niet verlengd op de Sint Walfridus.  

Juf Tyneke heeft zelf gekozen voor een andere koers. Dit meldt zij u in deze nieuwsbrief. 

 

Het komend jaar zullen er 9 groepen worden geformeerd: 

Groep 1/2: Marieke Wassing / Greetje Bleker 

Groep 1/2: Janny Toonder / Greetje Bleker 
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Groep 1/2: Carina Weis/ Sabrina Lem  

Groep 3: Carina Weis/ Marjo Kuiper 

Groep 4: Job van Overbeek 

Groep 5: Jolein Zuidema 

Groep 5/6: Tessa van der Laan / Janet Poelma 

Groep 7: Annemiek Bonnema/ Tessa van der Laan 

Groep 8: Sanne Hamersma 

 

Over de groepsverdeling zullen we u zo spoedig mogelijk informeren. 

 

 De formatie is volgend jaar inderdaad zonder mij. Ik kies heel bewust een andere koers. 

Vanuit mijn passie voor onderwijs heb ik ervaren dat sturing essentieel is om diversiteit en 

kracht te verbinden. In de maatschappelijk bruisende tijd van veranderingen binnen het 

onderwijs wil ik mij hiervoor gaan inzetten. Vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en 

verbinding mensen inspireren om samen te bewegen, het onderwijs met lef te 

ontwikkelen.  

Het afgelopen jaar heb ik rustig gezocht naar een passende plek. Dat is gelukt. We zijn in 

overleg hoe we dit gaan vormgeven.  

De oude Walfridus blijft in mijn hart. Ik heb hem bewonderd en heb ontzettend genoten 

van zijn volgelingen. Veel dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.  

Ik wens iedereen voor volgend jaar een energiek, innoverend en ambitieus schooljaar.  

Het ga jullie goed. 

 

Tyneke 

Continurooster 
 

 
Het besluit is genomen. Het komend jaar gaan wij draaien met een continurooster in de vorm van 

het 5 gelijke dagenmodel. 
Hoe ziet het vijf gelijke dagen model eruit? 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan vijf dagen op gelijke tijden naar school. Alleen groep 1 en 2 

gaan vrijdagmiddag niet naar school. 
De vrije vrijdagmiddag vervalt voor de kinderen van groep 3 en 4.  

 
Het vijf gelijke dagen model in schema: 

Groep        Maandag          Dinsdag            Woensdag       Donderdag       Vrijdag 
1 en 2       08.30 – 14.00    08.30 – 14.00   08.30 – 14.00  08.30 – 14.00   08.30 – 12.00 uur 

3, 4 en 5   08.30 – 14.00    08.30 – 14.00   08.30 – 14.00  08.30 – 14.00   08.30 – 14.00  uur 

6, 7 en 8   08.30 – 14.00    08.30 – 14.00   08.30 – 14.00  08.30 – 14.00   08.30 – 14.00  uur 
 

 
 

 

 



PRIK actie 27 juni a.s. 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
  
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten 
van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs 
en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons 
zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.  
  
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor 
gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe 
leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een 
lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.  
  
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep PO in 
actie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en 
FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek 
aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet 
geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor 
twaalf!  
  
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen 
gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten 
horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het 
prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met 
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van 
onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.  
  
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke 
stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en 
kennissen.  
  
Op 27 juni zal ook onze basisschool een uur later aanvangen met de lessen dan 
normaal. De deuren gaan om 09.15 uur open en dan kunt u in de klas van uw kind 
de petitie tekenen voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de 
toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van 
hele generaties kinderen! Waaronder die van u.  
  
Met vriendelijke groet,  het team 

 

Oud papier 
Voor het inzamelen van het oud papier in samenwerking met voetbalbalvereniging 
SV Bedum zijn we nog op zoek naar ouders die 1x per jaar mee zouden willen rijden als navigator 

op de persauto's. Je hoeft zelf geen papier te sjouwen. Het papier wordt gehaald op de 1e 

vrijdagavond van de maand. Je wordt iets voor 18.00 uur verwacht bij de brandweerkazerne. 
Na afloop staat er een drankje voor je klaar (bier/fris). Het geld wat hiermee verdiend wordt, 

wordt besteed aan de kinderen van de Sint Walfridusschool. Denk aan activiteiten en materialen. 
Meld je aan bij Miranda Hofsteenge, tel 06-20937322 of mail Miranda.hofsteenge@gmail.com 
 

Vossenjacht en disco 
Voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar is er in de grote feesttent bij zwembad De Beemden op 
woensdag 21 juni van 13.30 -16.00 uur Vossenjacht en disco.  
Waarom? 60 jaar Algemeen Plaatselijk Belang 

Kosten 1 euro (inclusief glas ranja) 
KOM JIJ OOK?????? LEUK! 
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ICT 
Een aantal kinderen van onze school heeft inmiddels een eigen iPad. Tevens is er een trolley op 
school aanwezig met iPads. We hebben dit schooljaar gebruikt om ons intensief te verdiepen in de 

mogelijkheden binnen de groepen met de iPad.  
We werken in groep 5/6 met Klasseplan, dit is een digitale weektaak.  

En sinds de meivakantie doen we in deze groep een pilot met Snappet. 

Snappet is een digitaal platform dat kinderen uitdaagt om zich zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen. Het programma biedt kinderen de mogelijkheid om te werken met de lesstof van o.a. 

rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Het is een programma dat kan worden ingezet om 
kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau te laten werken.  

Daarnaast kan de leerkracht Snappet gebruiken als observatiemiddel. De kinderen maken 
meerdere startopgaven. Snappet analyseert deze startopgaven en verzamelt data. Zodra er 

voldoende data is verzameld, wordt het niveau van de kinderen bepaald.  

Snappet biedt de mogelijkheid om zowel leerkrachten als kinderen inzicht te geven welke groei zij 
maken t.o.v. zichzelf. Er is op deze manier oog voor de kinderen die moeite hebben met de 

leerstof, maar ook voor de kinderen die ergens al heel goed in zijn, maar nog wel kunnen groeien 
binnen een bepaald leerdoel. 

De leerkrachten en leerlingen die nu met de pilot werken zijn erg tevreden over het gebruik van 

Snappet. Het is adaptief, gepersonaliseerd, overzichtelijk en vernieuwend onderwijs. 
Vanuit de stichting Primenius is besloten dat scholen geen nieuwe lesmethoden meer mogen 

aanschaffen. We gaan werken met leerlijnen en bieden gepersonaliseerd onderwijs. 
Snappet en de iPad zijn daar ideale middelen voor. 

 
Wij willen graag een weloverwogen keuze kunnen maken en gaan daarom na de zomervakantie 

met de groep die nu ‘pilotgroep’ was, verder met het programma Snappet.  

In het nieuwe schooljaar zullen we alle ouders uitnodigen voor een informatieavond, om u mee te 

nemen in dit proces. 

Scholing 
Meester Job, juf Silvia en juf Janny zijn geslaagd voor de cursus levensbeschouwing en identiteit.  
Gefeliciteerd! 

Ook juf Marjo heeft haar scholing “Reken coördinator" met goed gevolg afgerond. Bravo! 

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. 

Interim MR nieuws 
Beste ouders, 

De MR heeft op 13 juni de volgende punten besproken: 
· De MR heeft ingestemd met de formatie voor komend jaar. 

· Over het continurooster dat komend jaar ingaat moet duidelijk gecommuniceerd worden met de 

ouders (over de tijden, pauzes, mogelijkheden rond opvang). 
· De ontwikkelingen rond de iPad. Ook hierover moet helder en tijdig met ouders gecommuniceerd 

worden. 
· Het plan van aanpak voor groep 7 

· Huisvesting (zorgen over genoeg ruimte i.v.m. toename aantal leerlingen) 
De notulen van de MR-vergadering liggen ter inzage op school. 

Voor vragen, zorgen, opmerkingen naar de MR: mr.stwalfridusschool@gmail.com 
 
Vriendelijke groet, 

Peter Hellinga (voorzitter) 
Eva-Anne Le Coultre (secretaris) 

Janet Poelma 

Sabrina Lem 
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 School Advies Commissie 
Vanwege vertrek van leden van de SAC zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders. De SAC 

bestaat uit een groepje ouders dat gezien wordt als de 'ogen' en 'oren' van de directeur. Zij 
bespreken ongeveer 6 keer per jaar het wel en wee op de Sint Walfridusschool. De SAC heeft 

geen beslissings- of instemmingsbevoegdheid, maar kan de directeur wel signalen doorgeven van 

zaken die goed lopen en/of verbetering behoeven. Heb je interesse of wil je meer weten, meld je 
dan bij 1 van de leden; Gerhard Dijkhuis, Rinse Posthuma, Claudia van der Veen of Miranda 

Hofsteenge. Mailen om je aan te melden kan ook naar Miranda.hofsteenge@gmail.com 

 

EEN KINDERKOOR?     YESSSS!   
OM MEE TE ZINGEN IN DE KERK ?????????    YESSSS !!!  
Jongens en meisjes,   

het is écht waar....we gaan een heus kinderkoor beginnen....  

en over een paar weken zingen we al in de kerk !!   
kom erbij...   

a.s. dinsdagavond 20 juni: eerste repetitie van 6-7 uur in de R.K.kerk in Uithuizen....  
dinsdagavond 27 juni: tweede repetitie van 6-7 's avonds   

dinsdagavond 4 juli: derde repetitie van 6-7 's avonds...  

uitvoering: zondag 9 juli in onze kerk om 9.30 uur (en misschien nog wel méér!)   
dirigente: Ianthe Paternoster   

instrument: piano   
organisatie: Carien Bos (0595-435300)  en pastor Nellie contact:  carien.bos@ziggo.nl of 

pgmsluis@ziggo.nl  

Aanwezigheid directeur 
20 juni 's middags – 21 en 22 juni 's morgens – 23 juni – 26 juni 's morgens – 28 juni – 30 juni – 

3 juli  

Spreuk 
Neem de tijd om bij jezelf te blijven, het is een grote kracht als je dit kunt. 
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