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Schoolse zaken

• Op 1 februari is voor groep 7 en 2 de doktersassistente van de

GGD op school geweest. De leerlingen van groep 2 en 7 zijn
weer gemeten en gewogen. En de her-controles zijn
uitgevoerd.
• Op 8 februari komt een oud –leerling met enkele

medestudenten voor zijn/ hun opleiding film en geluid filmen
op onze school. Deze groep studenten doet mee aan een
prijsvraag van hun opleiding en heeft een script geschreven
wat zich afspeelt in/bij een basisschool. De hoofdrolspeler
(jongen van 9 jaar) is inmiddels gecast en komt mee naar onze
school. Er zullen buitenopnamen worden gemaakt, maar ook
opnamen in de school en in groep 5/6. De kinderen van deze
groep hebben inmiddels een toestemmingsbrief mee naar
huis gehad.
• In week 8 (19 t/m 22 februari) zijn de portfoliogesprekken

voor groep 1 t/m 7. De lijsten met tijden zijn bij deze
weekbrief gevoegd. De lijsten hangen ook bij de studio waar
uw kind onderwijs krijgt.
.
• In de media heeft u al kunnen vernemen dat op 14 februari

weer gestaakt zal worden in het basisonderwijs. Ook wij doen
mee. U heeft inmiddels een brief van het bestuur ontvangen.
Wij willen u vragen om de petitie te tekenen. Laten we samen
een statement richting Den Haag maken. Laat weten dat u ook
het beste wilt voor uw kind:
investeerinprimaironderwijs.petities.nl
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STAKING

PORTFOLIOGESPREKKEN
VOOR GROEP 1 T/M 7!

school is gesloten

Carnaval
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. 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.
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.
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OFFICIELE OPENING
SCHOOLGEBOUW

STUDIEMIDDAG
Leerlingen
12.00 vrij!

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

DE NIEUWE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Het jaar 2018 zijn we begonnen met een fonkelnieuwe MR. We hebben de eerste bijeenkomsten
al gehad en kijken uit naar de toekomst. We zullen ons even voorstellen aan jullie zodat jullie weten
waar jullie terecht kunnen met vragen en opmerkingen.
We willen de interim-MR hartelijk bedanken voor de afgelopen periode en zullen verder bouwen op
jullie fundering.
De notulen van onze vergaderingen zijn altijd in te zien bij Margreet. In sommige weekbrieven zullen we
een korte samenvatting hiervan geven. In de eerste vergadering hebben we onder andere gesproken
over: ouderparticipatie (om de leerkrachten wat te ontlasten), werkdruk, teamontwikkeling, iPad
gebruik en leerlingenaantallen.

Ik ben Simon Westerhuis, getrouwd met Judith en vader
van Lana (groep 2) en Jorn. Vanaf januari ben ik de nieuwe
voorzitter van de MR van de Walfridusschool. In het
dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de Rabobank als
adviseur dagelijkse bankzaken.

Ik ben Job van Overbeek, nu twee jaar
leerkracht op de Sint Walfridusschool. Op dit
moment sta ik met veel plezier voor groep 4.
Voordat ik naar deze provincie ben verhuisd
ben ik een Fries geweest. In Sneek heb ik
gewerkt op een Steve Jobsschool. Voor appen iPad vragen staat de deur altijd open.
Op dit moment woon ik samen met Marjon en
twee katten in Ulgersmaborg.

Ik heb voor een rol binnen de MR gekozen omdat ik het
belangrijk vind om als ouder betrokken te zijn bij de school
van mijn kinderen. Hierdoor krijg ik een goed inzicht in de
gang van zaken binnen de Walfridusschool. Ik hoop met mijn
kritische blik samen met de andere MR leden, de directie van
de Walfridusschool te kunnen ondersteunen met raad en
daad met als doel goed onderwijs en tevreden kinderen.
Speelt er iets of wil je mij gewoon even spreken? Schiet mij
dan gerust even aan!

Ik ben Janet Poelma, al ruim 17 jaar
werk ik als leerkracht op de Sint
Walfridusschool. Ik heb lesgegeven aan
verschillende groepen. Momenteel sta ik voor
groep 5/6 en werk ik een halve dag als ICTcoördinator. Als kind groeide ik op in Bedum en
zat zelf ook op de Walfridusschool. Een school
waar ik een mooie tijd heb gehad en nog
steeds heb. Ik vind het belangrijk dat de school
een plek is waar kinderen zich veilig en
thuis voelen. Ook mijn eigen kinderen, Daan en
Tim (14 jaar) hebben het erg fijn gehad op onze
school. Ik ben getrouwd met Klaas Jan en we
wonen samen in Bedum.

Mijn naam is Janine Zuidema, ik ben 31
jaar en woon met mijn man en kinderen
Ruben (5) en Nora (1) in Bedum. Ik ben
werkzaam als Lease adviseur bij Mobility
Service Nederland. In mijn vrije tijd
bezoek ik graag whisky proeverijen en
hou ik van lezen en hardlopen. Als MR lid
hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen
en de ouders op een goede manier te
vertegenwoordigen. Ik blijf graag op de
hoogte van wat er speelt onder de ouders
dus spreek mij gerust aan.

Ik ben Nienke Bouwman-Heijs, getrouwd met Jurjen Bouwman.
Ik ben moeder van twee dochters: Feline (6) en Linde (3).
Feline zit in groep 2c en Linde zal in april van dit jaar naar school
gaan. Ik werk als contractdeskundige bij ’s lands grootste
werknemersverzekering. Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat
ik het als buitenstaander belangrijk vind om een bijdrage te
leveren aan de kwaliteit van een goed functionerende school. Het
lijkt mij leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij school
en de school te leren kennen. Ik beschouw mijzelf als een open
minded, positief kritisch persoon die goed kan samenwerken en
luisteren. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin,
hardlopen of aan vrienden. Als je zaken voor de MR heb, schroom
dan niet om mij aan te spreken op school.

De maand februari is begonnen en het schaatsen was vandaag de laatste keer dit schooljaar.
Dank aan allen die mee hebben gereden met de auto en/of op de schaats of als ondersteuner er
bij aanwezig waren.
Voor de twee her- en verbouwde scholen in de gemeente Bedum
wordt nog een officiële opening gehouden. De bijgesloten flyer
vertelt u er meer van. Deze zal op 22 februari a.s. gehouden
worden.

AANWEZIGHEID DIRECTEUR
maandagochtend 5 februari
woensdag 30 januari na 10.30
donderdag 1 februari tot 9.00

Het is fijn om weer alleen met onderwijs bezig te zijn. De groepen zijn enthousiast bezig met
invulling te geven aan hun portfolio. In week 8 zijn de portfoliogesprekken.
Het ontruimingsplan is doorgenomen en wordt herschreven en in dit nieuwe gebouw zullen we
binnenkort een ontruimingsoefening houden. Ook wordt er binnen de stichting en in onze school
gewerkt aan een ICT-beleidsplan. Deze is in ontwikkeling.

Bedumer Winterloop

Ouderbijdrage

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.
Voor allen die meelopen heel veel succes
gewenst.

De ouderbijdrage zal deze maand weer geïnd
worden. De brief met de factuur krijgt u tijdens
het portfoliogesprek.

JARIG DEZE WEEK
6 februari: Feline Hartman
7 februari: Fenna van der Vlugt
9 februari: Mark Bronsema

