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Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

Terug naar de
nieuwe-oude Sint
Walfridus
De laatste weekbrief die de deur uitgaat
van Ter Laan 8. 16 maanden hebben we
in deze tijdelijke huisvesting gezeten.
Het is een ruim opgezette huisvesting
met grote lokalen. Als je aan de ene kant
van de school was, wist je niet wat er aan
de andere kant gebeurde. Dat is nu
voorbij.
De oplevering van de school aan de Bazuinslaan is geweest. De sleutels in ons bezit. De verhuizing en
het inhuizen is begonnen. In 2018 starten we in de Bazuinslaan op 11 januari a.s. om half 9 en daar is
alles weer overzichtelijk. Bij de eerstvolgende weekbrief sturen we u de plattegrond van de
nieuwe school. Hierop kunt u zien waar de studio van uw kind is. Hier zullen we vast
weer even moeten wennen. Maar...we hebben er zin in. We zullen de komende weken
nog veel inspanning moeten verrichten. Dus complimenten aan het team. Dan staat
alles donderdag 11 januari weer gereed om uw kind(eren) te ontvangen.
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In overleg met het team en de MR is
besloten om per 5 februari 2018 ook in
groep 4, 5 en 8 te gaan werken met
en klasseplan. Wilt u zelf een
iPad aanschaffen dan kan dat tegen
een zeer voordelig tarief. Dit kan
volgens de hiernaast genoemde
manieren (educatiestore.nl/primenius)
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SINT WALFRIDUS - TER LAAN 8 - 9781 HN - BEDUM - (050)3015467 -

MARGREET.DEBOER@PRIMENIUS.NL

JARIG DEZE WEEK

Terugblik

JANUARI

26 december: Kirsten Smeding
28 december: Elisa Oosting

2017 was een bewogen jaar. In de groepen 3 en 7 was het onrustig. Deze
onrust heeft geleid tot een roerige periode, welke voor niemand fijn was. Met
hulp van vele mensen, intern en extern zijn we weer op de goede weg.
Iedereen die in deze periode zijn steentje heeft bijgedragen dank daarvoor.
In 2017 hebben we afscheid genomen van twee juffen die al jaren van vaste
waarde waren. Juf Hanneke heeft de overstap gemaakt naar Lemmer. En juf
Tyneke is in september begonnen in Dokkum.
Nieuwe namen dit schooljaar zijn juf Tessa (groep7) , juf Jolein (groep 5) , juf
Carina (groep 1-2 en 3 en juf Annemiek
(groep7). In gezamenlijkheid werken we hard
AANWEZIGHEID DIRECTEUR
en enthousiast aan goed onderwijs.
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JANUARI

donderdag 11 januari

SCHAATSEN

vrijdag 12 januari

huur schaatsen €6,-
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Helaas moest juf Annemiek vlak voor de herfstvakantie afhaken i.v.m. haar zwangerschap. Zij heeft
vanaf 20 weken veel ongemakken. Alleen bij volledige rust is zij gebaat en helpt haar om de
zwangerschap volledig uit te dragen. Groep 7 was hierdoor deels hun juf kwijt. Juf Tessa heeft de
groep volledig overgenomen. Dit betekende voor groep 5/6 een andere juf. Juf Iris werd gelijk na de
herfstvakantie als invalkracht aangesteld. In het kader van de wet Werk en Zekerheid is het voor
invalleerkrachten steeds gebruikelijker dat ze voor een bepaald bestuur een contract krijgen omdat
elke dag die ze bij een stichting invallen tegenwoordig al een contract is. Deze
invallers kunnen bij invalklussen bij andere scholen door dit bestuur
gedetacheerd worden. Maar zijn altijd weer oproepbaar door hun eigen bestuur.
Dit weten we, maar is ons nog niet overkomen en nu helaas met juf Iris wel.
Wij betreuren dit zeer. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe leerkracht
voor de maandag en dinsdag voor groep 5/6 m.i.v. het nieuwe jaar.
Juf Jolein in groep 5 is weer volledig hersteld van haar auto-ongeluk. De
laatste weken had zij 1 dag herstel-verlof. Vanaf 11 januari 2018 zal zij weer
volledig werken.
MR bericht
Vanaf 23 januari hebben we een nieuwe MR! Voor de ouders wordt deze ingevuld met drie
nieuwe leden, waarvan twee met formele stemrecht. Vanuit de leerkrachten gaat Janet Poelma
door en stapt Job van Overbeek nu in. De ouders zijn Simon Westerhuis, Nienke Heijs en
Janine Zuidema. Simon wordt de nieuwe voorzitter. Ze zullen zich begin volgend jaar
voorstellen. In ons eerste gezamenlijke kennismakingsoverleg om de overdracht te bespreken
hebben we kort teruggeblikt, maar vooral naar voren gekeken. Genoeg te doen, en nu al
goede ideeën. De nieuwe MR leden hebben er zin in, en zien al kansen om de samenwerking
tussen ouders en team tot een feestje te maken.
Onder het motto 'never waste a good crisis' kan de interim MR haar missie als
afgerond beschouwen. Met dank aan iedereen, team, directeur, begeleiders,
en bijzondere dank aan de oude MR die zich hiervoor heeft ingezet. De MR
wenst de ouders, maar deze keer vooral ook het team, waarin de werkdruk
continue te hoog heeft gelegen, een welverdiende en goede vakantie.
Op naar een mooi 2018!
Peter, Janet en Sabrina

