
Dam-toppers 
De voorjaarsvakantie is begonnen voor Noord en 
Midden-Nederland. Ook zit februari er alweer bijna 
op. Onze school is officieel geopend. De nationaal 
coördinator is op onze school geweest met de 
Minister van Onderwijs. De ouder-kind gesprekken 
zijn gevoerd en de factuur voor de ouderbijdrage 
heeft u ontvangen.   

Met ons team sluiten we deze februarimaand af met 
de tweede bijeenkomst van pedagogisch tact in 
Veendam. En dan begint de voor ons allemaal 
welverdiende voorjaarsvakantie. 

Woensdag 14 februari 2018 in basisschool ‘De 
Getijden’ in Pieterburen. Bij het algemeen 
kampioenschap (groep 7 en 8) deden 7 teams 
mee. Het toernooi werd gewonnen door De 
Getijden 1 uit Pieterburen. Tweede werd de 
Noordkaap uit Uithuizermeeden. Op een knappe 
derde plek kwam Sint Walfridus 1. Ons tweede 
team eindigde als zesde.  Bij de welpen (groep 5 
en 6) deden 5 teams mee. Het toernooi werd 
gewonnen door De Getijden 1 uit Pieterburen. 
Tweede werd de Noordkaap uit Uithuizermeeden. 

Toch nog op de derde plek kwam Sint 
Walfridus 1.  
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Bij de prijsuitreiking werd vermeld dat we 4e geworden waren. 
Maar bij hertelling is gebleken dat niet de Togtemaarschool, maar de 
Sint Walfridusschool als derde was geëindigd.  Ons tweede team 
eindigde als vijfde. De bovenste twee kwalificeerden zich voor het 
provinciaal kampioenschap op zaterdag 17 maart te Warffum. De 
derde plaats heeft nog een kleine kans om zich te plaatsen.  De 
kinderen hebben het prima gedaan. Ouders bedankt voor het vervoer en de 
support. En natuurlijk ook meester Stef bedankt! 

Formatie 

De formatie gesprekken zijn weer in volle gang. 
Het formatieplan van onze school wordt jaarlijks 
door het schoolbestuur vastgesteld. Op grond 
van het aantal leerlingen krijgt elke school 
bekostiging om de formatie in te vullen en 
daarbij worden keuzes gemaakt hoe de groepen 
worden samengesteld en welke leerkracht(en) 
in welke groep(en) komt. Voor een inschatting 
voor deze formatie is het fijn om ook vroegtijdig 
te weten welke broertjes/zusjes wij komend 
schooljaar nog kunnen verwachten. Laat U ons 
dit weten? 

Schoolse zaken 

Op 7 maart is de ICT dag van Primenius voor 
directeuren, MIB-ers en ICT-coördinatoren.  Juf 
Janet is onze ICT-coördinator en zij is net als 
alle andere ICT- coördinatoren 

van de stichting 
hiervoor uitgenodigd. 

Zij zal deze dag voor 
de groep vervangen 
worden. Het belooft 
een interessante dag 
te worden met als 

thema Stroomlijnen 

en verbinden, 
de impact van 
technologie op 
leren.  

Dank aan allen 
die de enquête 
betreffende 
het 
continurooster hebben ingevuld. Als team en 
MR zullen wij na de voorjaarsvakantie deze 
gegevens bespreken en aan u een 
terugkoppeling geven van de uitslagen. 

Leerling uit groep 4 over de 
nieuwe donorwet: “Waarom 
is iedereen straks Donar? 
Niet iedereen houdt toch van 
basketbal?”

JE BENT NOOIT TE OUD OM EEN ANDER DOEL TE STELLEN OF EEN NIEUWE DROOM TE DROMEN

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

JARIG DEZE WEEK 
2 maart: Frouke Ludwig 
4 maart: Nyo Kirindongo 
8 maart: Ruben Dijk en Elin Francisca 

SCHOOL ONDERHOUD 
Ook in de voorjaarsvakantie 
zullen er nog weer aanpassingen 
in onze nieuw ver-/gebouwde 
s choo l p l aa t s v inden o . a . 
schilderwerkzaamheden, elektra 
wijzigingen en de vloer zal weer 
een flinke poetsbeurt krijgen.  

AANWEZIGHEID MARGREET 
maandag 5 maart 

donderdag 8 maart 

vrijdagochtend 9 maart   
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