
Een nieuw schooljaar 
Maandag 4 september a.s. is het zover….De eerste 
schooldag van schooljaar 2017-2018 start. Dan 
wordt u (weer) verwacht met uw kind(eren) aan Ter 
Laan 8 te Bedum om 8.30 uur. 

Het team van de St. Walfridus heeft er voor gezorgd dat 
de klassen klaar en de voorbereidingen getroffen zijn om 
uw kind(eren) weer te ontvangen. Voor groep 5 een 
spiksplinternieuw lokaal. Wel even wennen omdat dit ten 
koste is gegaan van een gedeelte leerplein. Maar weer met 
zorg ingericht.  

Alle kinderen heten we van harte welkom op school. We 
hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer 
uitgerust is en er onwijs veel zin in heeft.			

Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Nieuws uit de groepen 

Gymnastiek voor de kleuters 
Voor de gym hebben de kinderen van groep 1/2 
alleen maar gymschoentjes nodig, voorzien 
van naam. Liefst met een dunne rubberen 
onderkant i.v.m. de grip op de 
gymtoestellen. De kinderen kleden zich 
zoveel mogelijk zelf aan en uit. Wilt u hier 
rekening mee houden?  	

Vakantiefoto’s en aandenkens bij de 
kleuters: 
Na de vakantie komen natuurlijk de 
vakantieverhalen in de klas. Als de kinderen 
een leuke foto, kaartje of een souvenir 
willen laten zien kan dat natuurlijk. Je 
mag dit meegeven. Foto's mogen 
worden gemaild naar het mailadres van 
de leerkracht, dan kunnen we de foto 
vergroot op het digibord laten zien.    

Snappet groep 6/7 
In groep 6 en 7 gaan we ook dit schooljaar 
werken met Snappet. Graag willen we dat 
de kinderen met een eigen iPad deze 
iedere dag opgeladen mee naar school 
nemen. Kinderen die geen iPad hebben, 
kunnen gebruik maken van de school iPads.
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NIEUWE UITVOERING NIEUWSBRIEF 
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de nieuwsbrief er anders 
uitziet. Dit schooljaar zult u elke week op vrijdag een 
nieuwsbrief krijgen. De Walfridusberichten en de 
groepsberichten van elke groep welke u maandelijks kreeg, 
zijn samengevoegd tot deze wekelijke nieuwsbrief.  We 
hopen hiermee alle informatie voor u duidelijk en 
overzichtelijk naar buiten te brengen. Met de gele kleur in 
de bovenste balk wordt de week aangegeven en blauw 
geeft de vrije weken aan. Mocht u nog tips/toevoegingen 
hebben voor onze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag. Wij 
wensen u in ieder geval wekelijks veel leesplezier.
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Dit schooljaar toch even wat speciale aandacht voor de 
nieuwe leerlingen die bij ons op school komen. Voor hen 
zal de overgang groot zijn van hun vertrouwde school 
naar een school met veel meer leerlingen dan gewend.  
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op de Sint 
Walfridusschool.  

Ook van harte welkom heten wij natuurlijk alle nieuwe 
groep 1 leerlingen. Voor hen is het ook spannend als je 
aan je schoolcarrière begint. Heel veel succes en een fijne 
schoolperiode.	

Voor de ouders is de start van een schooljaar ook altijd 
even wennen.  Zeker nu we gaan starten met het vijf 
gelijke dagen model.	Daarom is er gelegenheid voor 
ouders om op school nog een kopje koffie/thee te 
drinken tot 09.00 uur. 

Elke dag naar school 
van 08.30 tot 14.00 
uur. Alleen groep 1 en 
2 zijn op vrijdag om 
12.00 uur vrij.Dit 
betekent voor alle 
kinderen dat ze nu 
twee keer eten en 
drinken mee moeten 
nemen i.v.m. dit 

continurooster, zowel 
voor het speelkwartier van 10.00-10.15 uur  als voor de 
pauze van 12.00-12.30 uur. 	

Wanneer u uw kind brengt, dan kunt u dit doen vanaf 
kwart over 8. Dan gaan de deuren van de school open en 
is de leerkracht aanwezig in de groep. Mocht de 
leerkracht van uw kind (dit geldt alleen voor groep 3 t/m 
8) pleindienst hebben, dan is het gebruikelijk dat uw kind 
dan ook buiten blijft tot de bel gaat omdat er anders geen 
toezicht is in de groep.	

Om twee uur mag u op het plein wachten tot uw kind 
naar buiten komt.	

Wilt u de groepsleerkracht van uw kind(eren) nog even 
laten weten of een foto van uw kind wel/niet op Facebook 
geplaatst mag worden. Alvast dank hiervoor.		

Is uw kind ziek of komt het later op school? Graag 
melden. Dit mag voor schooltijd graag telefonisch.  

In de kalender die uw (oudste) kind meekrijgt a.s. 
maandag staan alle mailadressen en nog veel meer 
informatie. 	

Oud papier ouders gevraagd	

  Vanaf afgelopen schooljaar werkt de Sint 
Walfridusschool op oud papier gebied samen met 
voetbalclub SV Bedum: het oud papier wordt op de 1e 
vrijdag van de maand (we volgen het schema van de 
voetbalvereniging) opgehaald. Ouders van kinderen van 
de Sint Walfridusschool hoeven niet meer zelf het papier 
te brengen (tenzij je in het buitengebied woont), maar 
kunnen het die dag aan de straat zetten, waar het 
opgehaald wordt in de reguliere ophaalronde. We zijn nog 
op zoek naar ouders (of andere belangstellenden die 18+ 
zijn) die 1x per jaar willen meerijden als navigator op de 
perscontainerwagen. Meld je aan hiervoor!! 

De inkomsten van het oud 
papier komen op school ten 
goede aan jullie kinderen. 
Ook zijn we voor de oud 
papier groep nog op zoek 
naar enkele ouders die op 
de vrijdag van het oud 
papierweekend willen helpen 
bij het ophalen van het papier 
bij ‘onze’ vaste adressen. Dit kost 
ca. een half uur per keer en gebeurt in 
tweetallen. Bij voldoende aanmeldingen ben je ca. 2x per 
jaar aan de beurt. Wil je je opgeven of wil je meer 
informatie bel dan met Miranda Hofsteenge 06-20937322 
of mail miranda.hofsteenge@gmail.com

SINT WALFRIDUS - TER LAAN 8 - 9781 HN - BEDUM - (050)3015467 - MARGREET.DEBOER@PRIMENIUS.NL

BRAND KLEUTERBERGING 
Op 14 augustus jl. werden we 's avonds opgeschrikt door een melding van brand van onze kleuterberging. Zowel de Horizon 
als onze school hebben daar de gevolgen van gemerkt. 

Bij de Horizon zijn er enkele ramen gesprongen van de school. De hitte van het vuur was groot. En de brand heeft de berging 
grotendeels in as gelegd. Veel speelgoed is verloren gegaan. De gemeente in samenwerking met NAM/CvW en Jan Snel heeft 
ons erg goed geholpen. De afgebrande berging is afgevoerd. Het schoolplein is deels opnieuw betegeld. De berging is nieuw 
geplaatst en het speelgoed zal vervangen worden. Zo kunnen de kleuters weer heerlijk spelen.	

JARIG DEZE WEEK 
1 september: Mika Vos - Duco Westers 

4 september: Aaron Drenth - Thijs Klip - 
Daniel Jonker - Tim de Lange - Julia van 
Vliet

AANWEZIGHEID DIRECTEUR 
Dit schooljaar is de 
directeur aanwezig op 
maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
Mocht dit anders zijn, dan 
leest u dit in de weekbrief.

Als je denkt te 
klein te zijn om een 
verschil te maken, 

probeer dan eens te 
slapen met een mug.  

(Afrikaanse spreuk)
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