36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei
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OPEN HUIS

Leerlingen
12.00 vrij

SCHAATSEN

SCHAATSEN

huur schaatsen
€6,-

Volgende
weekbrief

14.00 - 15.30

De Bazuinslaan is weer van ons!
De eerste weekbrief vanuit de Bazuinslaan 2. We hopen dat u allen een fijne
kerstvakantie heeft gehad. Voor 2018 wensen we u alle goeds en een fijn vervolg
van schooljaar 2017-2018 in de nieuwe, ver- en herbouwde school.
Er is door team, ouders en enkele leerlingen keihard gewerkt om alles op orde te
krijgen. Voor u en uw kind(eren) zijn de plattegronden toegevoegd om zo de
nieuwe studio van uw kind(eren) te kunnen vinden a.s. donderdag 11 januari 2018.
Het hek gaat open om kwart over 8 en dan bent u allen van harte welkom.

Personele zaken
Het is gelukt om vervanging te vinden voor juf Iris. Op de maandagen zal Gerben
Wollerich de klas doen. Hij blijft in ieder geval tot 24 april a.s. (Afhankelijk van
het zwangerschapsverlof van juf Annemiek). Van dinsdag t/m vrijdag staat juf
Janet voor groep 5/6.

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

Schaatsen
Komende weken op vrijdag gaan we weer schaatsen met groep 3 t/m 8 in
Kardinge.
Groep 3, 4 en 5 start met schaatsinstructie en dan vrij schaatsen.
Groep 6, 7 en 8 mogen eerst zelf schaatsen en dan krijgen ze instructie.
Een uitgebreide mail krijgt u eind deze week.
Wel kunt u zich alvast aanmelden als u mee wilt als chauffeur voor de
volgende dagen.
We vertrekken om 10 uur op:
Vrijdag 19 januari 2018
Vrijdag 26 januari 2018
Vrijdag 2 februari 2018
U kunt zich aanmelden bij:
marieke.wassing@primenius.nl

Hulp gevraagd voor vrijdag
Vanwege de opening van onze nieuwe/oude school zijn we op zoek naar
ouders die vrijdagochtend kunnen helpen met het versieren en
gereedmaken van de school. Tevens zijn we opzoek naar dienbladen die
we deze middag even kunnen lenen. Juf Sanne is voor beide oproepjes
aanspreekpunt.

JARIG DEZE WEEK

AANWEZIGHEID DIRECTEUR
donderdag 11 januari
vrijdag 12 januari
maandagochtend 15 januari

12 januari: Yasefien Beihuisen
13 januari: Moa Vogel
15 januari: Vera Weingartner
15 januari: Linn Lijfering
17 januari: Jerome Rosaline

woensdag 17 januari
donderdagochtend 18 januari
vrijdag 19 januari
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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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