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Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

Lente

APRIL

16

EHBO EXAMEN
GROEP 7

16
20

Nog twee weekjes en dan is de
Koning in Groningen en start onze
meivakantie van twee weken. De
griep is nu hopelijk voorbij in
Bedum. Laat het mooie weer maar
goed doorzetten. Groep 7 heeft
donderdag 5 april jl. theoretisch
verkeersexamen gedaan. Alle
leerlingen zijn hiervoor geslaagd.
Bravo!

APRIL
FACULTATIEVE
GESPREKKEN

APRIL
27

KONINGSDAG
EERSTE DAG
MEIVAKANTIE

Ook zijn de bovenbouw leerlingen
naar een voorstelling geweest in de
Togtemaarschool. En was het nationale buitenspeeldag. Hoog tijd om onze plannen
voor het plein te realiseren.

JARIG DEZE WEEK
14 april: Julia van der Veen
15 april: Linde Bouwman
Ninthe Kamphuis

Dochter
juf
Annemiek

17 april: Thijs Rosema
19 april: Roan Heemstra

Hieperdepiep hoera! Juf
Annemiek is op 24 maart jl. bevallen van een dochter. Ze heet Vieve.
Moeder en dochter maken het goed. En we zullen haar binnenkort
vast mogen bewonderen. We feliciteren juf Annemiek en haar man en kinderen met Vieve en wensen
hen veel liefde en geluk toe samen.

Eerste Communie
Op 22 april a.s. zullen Bente Kuipers, Jolien Groenewegen en Daley Jurna hun Eerste Heilige Communie
doen. Zij zijn zich al aan het voorbereiden met hulp van Maria Lüers en Francis Hensen.
Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van de
kinderen. In de regel vindt dit plaats rond het 7de jaar van een kind. Het is een heel bijzonder moment:
voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.
Deze Eerste Communie of Eerste Heilige Communie wordt feestelijk gevierd op de 22e in onze kerk om
11.15 uur.

SINT WALFRIDUS - 9781 HM - BEDUM - (050)3015467 - MARGREET.DEBOER@PRIMENIUS.NL
AANWEZIGHEID MARGREET
Maandag 16 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Vrijdagochtend 20 april

Afsluiting scoor een boek
De afgelopen weken hebben groep 5 en groep 5/6 meegedaan
aan “Scoor een boek”. Dit is een project georganiseerd door de
bibliotheek in samenwerking met FC Groningen. Een aantal
weken lang hebben we boeken gekregen van de bieb en
mochten we voor elk gelezen boek een voetbal sticker op de
poster plakken. Ook is er twee keer iemand van de bibliotheek
langs geweest. Afgelopen dinsdag 10 april hadden we hier de
sportieve afsluiting van. Het was een erg leuke sportieve
afsluiting met alle scholen van Bedum. Na afloop van de
spelletjes werden de punten geteld en bleek groep 5/6 van de
Walfridusschool de winnaar! De prijs was een mooie
gesigneerde FC Groningen bal.

Oud papier
De oud papier groep is naarstig 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.

OM IETS TE KRIJGEN WAT JE NOG NOOIT HAD, MOET JE IETS DOEN WAT JE NOG NOOIT DEED

Update IPad
Als ICT-coördinatoren
willen we jullie erop
attenderen om de iPad
regelmatig up te daten.
Het systeem komt
regelmatig met een IOSupdate, deze niet (te lang)
uitstellen. Wanneer u deze
updates niet uitvoert, kan
het zijn dat de
schoolpakketten niet goed
blijven werken.

Schooltijden
Het valt ons op dat kinderen en ouders steeds
vaker voor kwart over 8 de school
binnenkomen. Vanaf
kwart over 8 start onze
inloop en dan bent u en is/
zijn uw kind(eren) ook van
harte welkom en is er
toezicht in de groepen.

Pedagogisch
tact – derde
bijeenkomst
Het tactvol handelen geeft
inmiddels een fundament. Het proces van
pedagogisch tact wil ertoe leiden dat je in elke
situatie dit kunt toepassen. Kijken vanuit de
ogen van het kind. Welke dingen doe je
consequent om beter te worden? Simone Mark

heeft het gehad over hechtingstheorieën –
principes van verbinding. In
de pedagogische relatie
staat de kwaliteit van het
CON-tact (met tact)
centraal. Contact is de
verbinding die nodig is om
tactvol te handelen. In
contact zijn met jezelf als
voorwaarde om
beschikbaar te zijn voor de
ander.

Feestelijke
ouderavond
De feestelijke ouderavond
is dit jaar op 14 juni a.s. is
in het Trefcentrum te
Bedum. Alle groepen van 1
t/m 8 zullen deze avond
voor u optreden. Komt allen!

