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Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei
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3E KEER SCHAATSEN

BEDUMER WINTERLOOP

Info avond groep 8

CARNAVAL
GROEP 5 T/M 8

19.30

’s avonds

Huur schaatsen €6,-

8

Bedumer Winterloop in aantocht
Alweer een week voorbij aan de Bazuinslaan. De
eerste maand van het jaar zit er alweer bijna op. We
hebben veel aanloop van mensen die onze school
komen bewonderen, waar we trots op zijn. Ook juf
Annemiek kwam langs en was ook erg onder de
indruk. Haar zwangerschap vordert en haar buik
groeit goed. De kinderen van groep 7 vonden het
fijn haar even te zien. En wij ook. Het nieuwe
gymmateriaal voor het speellokaal is inmiddels
gearriveerd. Dat wordt weer fijn spelen voor groep
1 en 2.

SCHAATSEN SLIJPEN
Als voorbereiding op de laatste keer schoolschaatsen
volgende week vrijdag kan Harco Fleurke (vader van Fien
& Krijn) schaatsen slijpen voor een klein bedrag (€4,-).
Verzoek om te appen naar 06 18 98 71 54
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CARNAVAL
GROEP1 T/M 4
’s ochtends

ASWOENSDAG
VIERING

Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari a.s.
wordt weer de Bedumer Winterloop
gehouden. Ook dit jaar wordt er weer
geld ingezameld voor het UMCG
Kanker Researchfonds. Het grootste
gedeelte van de opbrengst komt ten
goede aan het project van Dr. v/d
Sluis, werkzaam op de afdeling
kindergeneeskunde. Uw kind heeft
vandaag een envelop met informatie
en een sponsorlijst meegekregen.
Geef een sponsorbedrag of loop mee
met de Winterloop met uw kind,
want iedereen verdient een
nieuwe morgen! Deze
winterloop wordt dit
jaar niet vanuit school
georganiseerd. U kunt
uw kind zelf opgeven
op het Versplein.
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PORTFOLIOGESPREKKEN
VOOR GROEP 1 T/M 7!

STUDIEMIDDAG
Leerlingen
12.00 vrij!

SINT WALFRIDUS - - 9781 HM - BEDUM - (050)3015467 - MARGREET.DEBOER@PRIMENIUS.NL

Studiemiddagen team
Donderdag 18 januari jl. hadden de meester en
juffen de eerste van 5 studiemiddagen. Op deze
studiedagen volgt het gehele team "Pedagogisch
tact”. Pedagogisch tact is: ‘Het goede doen, op het
juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Het
proces van deze middagen voor schoolleider en team
versterkt het pedagogisch/didactisch handelen, ons
tact en leiderschap. Dit maakt het mogelijk een goed
pedagogisch klimaat te creëren: de basis voor
ontwikkeling en leren van kinderen - en daarmee de
basis voor onze
samenleving.

AANWEZIGHEID DIRECTEUR

We hopen als
team veel uit dit
proces te halen.
De eerste middag
was zeker
inspirerend.

maandag 29 januari
woensdag na 11.00 30 januari
donderdag 1 februari
vrijdag 2 februari

Carnaval thema

‘Sprookjes’
Verkleden, schminken, gek doen en lol maken: het
kan allemaal weer tijdens carnaval!
Op donderdag 8 februari vieren we het feest met de
groepen 5 t/m 8. We beginnen om 18.00 uur (zorg
dat je iets gegeten hebt) en we toeteren, hossen,
knutselen en spelen door tot 20.00 uur. Halverwege
de avond is er een broodje knakworst.
Op vrijdagochtend 9 februari begint het feest voor de
groepen 1 t/m 4 om 08.30 uur. Ook daar krijgen de
kinderen iets te eten en te drinken, dus de
fruitbakjes mogen thuisblijven.

JARIG DEZE WEEK
30 januari: Floris van der Woude
2 februari: Elise Favre
Vinzent de Jong
Marijn van der Veen

Wij kunnen nog hulp gebruiken voor de spelletjes op
donderdagavond maar ook op de vrijdagochtend dus
geef je op!! Het is leuk als de hulpouders ook
verkleed komen! Je kunt je opgeven bij Janet
(janet.koezema@home.nl) voor de bovenbouw en
voor de onderbouw bij Hilde
(h.van.der.meulen@pl.hanze.nl)

Tot ziens bij het feestje!
De ouderraad
Schoolse zaken
•
De organisatie van het schaatsen is
overgenomen door juf Marjo. Als u mee wilt rijden
kunt u zich opgeven door te mailen naar
marjo.kuiper@primenius.nl. I.v.m. het organiseren
van het vervoer gelieve voor dinsdag aanmelden.
•
Op 1 en 2 februari is voor groep 7 en 2 de
doktersassistente van de GGD op school. De ouders
van de leerlingen van groep
2 en 7 hebben hierover
bericht gehad.
•
In week 8 (19 t/m
22 februari) zijn de
portfoliogesprekken voor
groep 1 t/m 7.
Wilt u het portfolio van uw kind inleveren op school
(voor 1 februari a.s.)
•
In de media heeft u al kunnen vernemen dat
op 14 februari weer gestaakt zal worden in het
basisonderwijs. Hoe wij als school dit invulling gaan
geven, leest u in de volgende weekbrief.

Luizen Opsporings-Team
M.i.v. heden hebben we een nieuwe coördinator
van het LOT. Zij heet Judith Hazenberg.
Komende week op 2 februari zullen de
kleutergroepen gecontroleerd worden door het
LOT. Voor de andere groepen zal het na de
voorjaarsvakantie worden gepland. Wilt u
daarom de komende weken de haren van uw
kind regelmatig zelf controleren?

