
Onze eerste week op de Bazuislaan 
De eerste hele week zit erop in het nieuwe schoolgebouw. En wat genieten we om 
weer terug te zijn aan de Bazuinslaan. Het "open huis" was zeer geslaagd, veel 
belangstelling van u als ouders, familie, buren, onderwijsmensen...En de reacties 
waren lovend. Onze architect kreeg wel veel vragen over de kleine lokalen. In de 
bijlage geeft hij u hierover uitleg. De eerste kinderziektes openbaren zich: niet 
werkende zonnescreens , digiborden die geen geluid hebben of het niet 
doen...Maar verder is het een heerlijk gebouw en weer fijn om terug te zijn. 

 
 

 TEKENWEDSTRIJD 
De uitslagen van de tekenwedstrijd, uitgezet door het CVW (Centrum voor Veilig 
Wonen) is bekend. Van de kinderen die gewonnen hebben, is de tekening op een 
stoeptegel verwerkt. De tegels zullen een plekje op het plein krijgen. Proficiat! 

Groep 1/2 A: Fynn Verhage & Lenthe Scholma   Groep 5: Pepijn Heemstra & Kirsten Reinders 
Groep 1/2 B: Robbin van der Hak & Wout Bosman  Groep 5/6: Jaimy Liu & Sage Pruis 
Groep 1/2 C: Elin Francisca & Suzanne Velzen   Groep 7: Feline Hartman & Merel Nederpel 
Groep 3: Tim de Lange & Roos Timmer    Groep 8: Faye Naumann & Josephine Padje 
Groep 4: Tim Ubels & Dione Gerdes
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Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

JANUARI 
1E KEER SCHAATSEN 
Huur schaatsen 

€6,-

19
JANUARI 

2E KEER SCHAATSEN 
Huur schaatsen 

€6,-

JANUARI 
Info avond     

groep 8 

19.30

26 29
FEBRUARI 

3E KEER SCHAATSEN 
Huur schaatsen 

€6,-

FEBRUARI 
Definitieve advies 

gesprekken  
groep 8

2 5 t/m 7

FEBRUARI 
CARNAVAL             

GROEP 5 T/M 8  
’s avonds

FEBRUARI 
CARNAVAL             

GROEP1 T/M 4   
’s ochtends

FEBRUARI 
ASWOENSDAG  

VIERING 

9 14
FEBRUARI 

PORTFOLIO 
GESPREKKEN 

groep 1 t/m 7

FEBRUARI 
STUDIEMIDDAG 
leerlingen      
12.00 vrij!

19 t/m 22 238



Schoolse zaken 

•De organisatie van het schaatsen wordt 
vanaf komende week overgenomen door 

juf Marjo. Wilt u zich opgeven om mee 
te rijden met de auto, kunt u zich bij 
haar opgeven. 
(marjo.kuiper@primenius.nl) 

•In week 8 (19 t/m 22 februari) zijn de portfoliogesprekken voor groep 1 
t/m 7. Deze zijn een week verzet. Deze stonden gepland voor week 7.  U 

wordt ingedeeld om samen met uw kind dit gesprek te voeren. Wilt u het 
portfolio van uw kind inleveren op school (voor 1 februari a.s.)? 

•Als school zullen er nog koptelefoons worden aangeschaft. Deze zijn er 
nog niet. Mocht u voor de iPad van uw kind "oortjes" hebben, zodat uw 
kind luisteropdrachten kan uitvoeren, mag hij/zij deze meenemen. 

•Zijn er vaders, moeders, opa's en/of oma's die het leuk vinden om elke 
week 30 minuten tijdens de middagpauze van uw kind/kleinkind mee te kijken en te spelen op het 
plein. We willen graag wat extra ogen op het plein van zowel de groepen 3, 4 en 5 van 11.30-12.00 
uur als op het plein van groep 6, 7 en 8 van 12.00-12.30 uur. U kunt zich aanmelden bij de 
klassenleerkracht en/of bij de directeur. Dit mag ook per mail. 

• In de Jaarkalender moeten enkele data gewijzigd 
worden.  Deze zijn er niet goed ingezet bij de start van 
het schooljaar, maar ook door de verhuizing hebben wij 
als team zaken gewijzigd.  

- Op 23 februari staat de Palmpasen ochtend. Dit is een maand 
te vroeg. Dit moet 23 maart zijn.  

- Palmzondag wordt op 25 maart gevierd in onze kerk. 
- Van 5 t/m 7 februari zijn de definitieve advies gesprekken voor 

groep 8. 
- De portfoliogesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn een week 

vooruit verplaatst naar week 8 (19 t/m 22 februari). 

 

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

JARIG DEZE WEEK 
20 januari: Feline Bouwman 
21 januari: Floortje Grissen 
23 januari: Dione Gerdes 
        Tyme Groenewold    
        Daley Jurna 
24 januari: Tess Delstra 

AANWEZIGHEID DIRECTEUR 
maandag 22 januari  

woensdagochtend 24 januari 

donderdag 25 januari  

vrijdag 26 januari

Luuk (groep 4): "Ik ben 
de tafel van 7 en 8 denk 
ik een beetje vergeten 

door het vuurwerk".

mailto:margreet.deboer@primenius.nl
mailto:margreet.deboer@primenius.nl
mailto:marjo.kuiper@primenius.nl

