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Leerlingen
12.00 vrij!

VOORJAARSVAKANTIE
t/m 2 maart

Staking
Op 14 februari zal er 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
In het kader van de estafetteacties in het primair onderwijs organiseert de
PO-Raad samen met Ouders & Onderwijs een bijeenkomst over de samenwerking tussen scholen/
schoolbesturen en ouders in tijden van een tekort aan leraren.
De bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van de estafettestaking op 14 februari 2018 in
Friesland, Groningen en Drenthe. De bijeenkomst is aansluitend op de manifestatie op het
voormalig Suikerunieterrein in Groningen (Energieweg 10, 9743 AN Groningen). Aanvang is
ongeveer 15.30 uur (inloop 15.00 uur). Welke ouder(s) gaat/gaan mee naar deze manifestatie?
Aanmelden bij: margreet.deboer@primenius.nl

WEEKBERICHT 7
Een nieuw weekbericht met prachtig winterweer. Een week waarin de
leerlingen van groep 8 het definitieve advies voor het voortgezet
onderwijs van juf Sanne hebben gekregen. En zich nu nog beter
kunnen voorbereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs. Onze
school was decor voor een filmproductie van oud-leerling Rick
Weekamp met enkele studiegenoten. En we hebben uitbundig carnaval
gevierd.

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

Carnaval
'Carne Vale, vaarwel vlees'. De eigenlijke
betekenis van carnaval. Na de carnaval begint
officieel op Aswoensdag (dit jaar op 14
februari) de vastentijd van veertig dagen.
Katholieken vasten 40 dagen, omdat deze
periode dezelfde is die Jezus doorbracht in de
woestijn. Door te vasten hebben zij meer tijd om
de Heer te ontmoeten, bijbel te lezen, zich te
bezinnen (bidden) en zich zo voor te bereiden
op Pasen.

luizenmoeders toegewezen gekregen. Deze
controleren altijd op de vrijdag na elke
vakantie. Als er luizen zijn gesignaleerd,
wordt er extra gecontroleerd. Mocht u zelf
ontdekken dat uw kind luizen heeft, zou u dit
dan willen melden bij de groepsleerkracht?

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 zal
deze maand geïnd worden. De brief met de
factuur krijgt u tijdens het portfoliogesprek.

Be Fit voor groep 1/2
In het kader van het B-Fit project is Luit
Zuidersma maandag jl. begonnen met het
beweegdiploma aan te bieden aan de kleuters.
Dit is een project wat vanuit de KNGU
(turnbond) is opgezet om de
motorische
ontwikkeling van
leerlingen in de
leeftijd van 2 tot
6 jaar te
stimuleren. In de
bijlage geeft Luit
uitleg over dit project.

Schoolse zaken
• In week 8 (19 t/m 22

JARIG DEZE WEEK

februari) zijn de
portfoliogesprekken voor
12 februari: Kirsten Reinders
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. Voor de 22e
februari wordt i.v.m. de officiële opening u
een andere tijd/ datum
aangeboden.
AANWEZIGHEID MARGREET
• Er zijn weer luizen geconstateerd.

De organisatie van het LOT is
gewijzigd en elke groep heeft 2

maandagochtend 12 februari
dinsdag 13 januari
Vrijdag 16 februari

HET ZIJN NIET DE STERKSTEN OF DE SLIMSTEN DIE OVERWINNEN, MAAR DEGENEN DIE ZICH HET BESTE AANPASSEN AAN VERANDERING

