
Pasen 
De zomertijd is 
ingegaan en de avonden zijn langer licht. We 
gaan een lang Paasweekeinde in. 
De paas- en suikerbrodenactie is een groot 
succes geweest. De groepen 4 t/m 8 hebben 
prachtige ontwerpen gemaakt met pleinplannen. 
Als school zijn we druk in overleg met Be Fit en 
K van kinderen over de pleininrichting met 
daarbij rekening houdend met de wensen van 
de leerlingen. Zodra we 
de plannen rond hebben, 
zullen we een beroep op 
de handige ouders onder 
u doen. 
 

Schoolfruit 

Nog enkele weken zullen wij schoolfruit 
uitdelen op de woensdag, donderdag en 

vrijdag. 
In week 16 stopt het bezorgen van fruit. 20 
april is de laatste fruit-dag! 
Toch leuk dat we de leerlingen met 
verschillende soorten fruit in aanraking hebben 
gebracht met dit project.
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JARIG DEZE WEEK 
1 april: Kirsten Vos 
2 april: Floris Groenewold 
6 april: Silvana Drenth 

AANWEZIGHEID MARGREET 
Dinsdagavond 3 april 

Woensdag 4 april tot 14.00 

Donderdag 5 april 

Vrijdag 6 april tot 10.15 

Oud Papier 

De oud papier groep is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het ophalen van het 
oud papier. Je hoeft zelf geen papier te sjouwen, maar krijgt een route op papier 
van de organisatie. Daarmee zit je naast de chauffeur in de cabines van een 
perscontainer wagen. Het is de bedoeling dat je aan de hand van de route, de 
chauffeur navigeert. Het oud papier wordt in principe elke 1e vrijdag van de 
maand gehaald en levert elk jaar weer een mooi bedrag op voor de Sint 
Walfridusschool. Dit geld wordt besteed aan de kinderen van de Sint 
Walfridusschool met diverse activiteiten. Wij hopen dat je één keer per jaar kan 
helpen. 

Meld u aan via miranda.hofsteenge@gmail.com of 06-20937322

APRIL 
STUDIEMIDDAG 
Leerlingen    
12.00 vrij

APRIL 
OUDERAVOND BE FIT 
LASERGAMEN 19.00

APRIL 
2E PAASDAG 

Leerlingen vrij

APRIL 
FACULTATIEVE 
GEPREKKEN 

3 16 - 20

APRIL 
OUD PAPIER WORDT 

OPGEHAALD

6 62

Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 

Suikerbroden 

€530,- winst

Be Fit Lasergamen door de school 

3 april a.s. om 19.00 uur is het zover....gelijk na de 
Paasdagen krijgt u uitgebreide informatie over het B-Fit 
programma waar uw kind(eren) mee bezig is/zijn. Tevens 
bent u in de gelegenheid kennis te maken met Luit 
Zuidema, BE Fit-coach. En we gaan met u laser gamen


