
Pinksteren 
De vakantie is omgevlogen en de eerste van de 10 
weken die we nog te gaan hebben tot de zomervakantie 
zit er alweer bijna op. Ook nu staat er een lang weekend 
voor de deur. Maandag a.s. zijn de leerlingen vrij op 
tweede Pinksterdag. 

Door het mooie weer hebben de kinderen heerlijk 
buiten kunnen spelen en genieten.  

We hadden gehoopt dat er meer schot kwam in de 
pleinplannen, maar er zijn binnen het bedrijf die de 
plannen moet uitwerken en realiseren, 
privéomstandigheden, 
waardoor het stagneert. 
Dit laat nog even op zich 
wachten. 

In de komende periode 
staan er naast het 
gegeven onderwijs veel 
activiteiten op het 
programma. Wij zullen u 
hierover berichten.  Een 
van de activiteiten is 
vandaag gestart voor 
groep 3 t/m 8. Zij hebben 
drie vrijdagen tijdens de 
gymles een volleybal-
clinic van de volleybalclub 
DIO Bedum. 

 
De 4 mijl van Groningen zal dit jaar 
worden gelopen op 14 oktober a.s. 
Enkele leerkrachten hebben 
aangegeven om weer mee te lopen. 
Donderdag 24 mei om 12 uur gaat de 
inschrijving van start. We willen u 
dan ook vragen of uw kind (uit groep 
3 t/m 7) mee mag en wil lopen. Zo 
ja, wilt u dit dan melden aan de 
klassenleerkracht voor 24 mei a.s.  
Dan kunnen we het totale aantal 
leerlingen voor de 4 mijl doorgeven 
op 24 mei. 

Feestdag gr. 3,4,5 

De verjaardagen van juf Marjo, 
meester Job 
& juf Jolein 
vieren we op 
vrijdag 25 
mei. Op 
deze dag 
mogen de 
leerlingen 
van deze groepen verkleed op school 
komen.  

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

JUNI 
AVONDVIERDAAGSE  

Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

MEI 
VERJAARDAGEN JUF MARJO, 
JUF JOLEIN & MEESTER JOB  
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JUNI 
FEESTELIJKE 
OUDERAVOND  

JUNI 
GEZINSVIERING 11.15

MEI 
2E PINKSTERDAG  
LEERLINGEN VRIJ  

144 t/m 7321



Avondvierdaagse 

Van 4 juni tot en met 7 juni 2018 vindt de 
avondvierdaagse in Bedum plaats.   

De Walfridusschool biedt voor de kinderen uit de 
onderbouw (groepen 0 t/m 4) de mogelijkheid aan 
om hier gezamenlijk aan mee te doen. Vandaag heeft 
uw kind een formulier meegekregen voor opgave. 

Net als vorig jaar organiseert de Walfridusschool 
voor de bovenbouw geen gezamenlijke deelname 
aan de avondvierdaagse. Uiteraard kunnen kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8 wel gewoon meedoen aan de 
avondvierdaagse. Ze kunnen zich hiervoor 
individueel aanmelden vanaf maandagmiddag 4 juni 
op het Versplein. 
De 
Walfridusschool 
zorgt voor deze 
deelnemers niet 
voor 
begeleiding.  

Schoolreis/kamp 

De bestemmingen voor de schoolreizen voor groep 3 
t/m 8 zijn bekend. Groep 7 en 8 gaan op kamp naar 

Schiermonnikoog van 20-22 juni a.s. 
Groep 3 t/m 6 gaan op schoolreis naar de 
natuurschool te Lauwersoog. Een dagje Waddenzee 
op 29 juni a.s. 

Nog niet alle bijdragen voor de schoolreizen en 
schoolkamp zijn betaald. U kunt het bedrag 
overmaken op rek.nr. NL 22 INGB 0007 2270 94 met 
vermelding naam kind(eren) en groep(en).    

De bijdragen voor de schoolreis/-kamp zijn: 
Groep 1-2              �10,- 
Groep 3 t/m 6       �30,- 
Groep 7-8              �85,- 

Verkeersexamen 
praktijk 

15 mei jl. heeft groep 8 de theoretische 
verkeerskennis in praktijk gebracht. Op elke 
straathoek zat een controleur om de verrichtingen te 
beoordelen. 
Heel spannend. Ze hebben het uitstekend gedaan. 
Alle leerlingen van groep 8 zijn GESLAAGD.  
Proficiat groep 8!

JARIG DEZE WEEK 
19 mei: Milan Liu 
24 mei: Luuk Welvering 
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TIJD VIND JE NIET ZOMAAR. ALS JE IETS ECHT GRAAG WIL, ZUL JE ER TIJD VOOR MOETEN MAKEN

AANWEZIGHEID MARGREET 
Dinsdagochtend 22 mei 

Donderdagochtend 24 mei 

(wegens directieberaad twee 
ochtenden aanwezig tot 10.00) 

FEESTELIJKE OUDERAVOND  
Op 14 juni is de feestelijke ouderavond in het Trefcentrum. Het thema is landen. Samen 
met de leerlingen van groep 1 t/m groep 8 gaan we een reis door Europa maken. Alle 
groepen verzorgen een optreden. De commissie stuurt u binnenkort een uitnodiging 
voor deze boeiende avond. 

MATERIAAL GEZOCHT 
Groep 3 

• Wij willen een zakkenmuseum maken van stof. 
Daarvoor hebben wij (oude) lappen stof van 20 bij 
20 cm nodig.  Wilt u uw kind een lapje stof 
meegeven.  

Groep 4 

• Grote stukken karton om mee te knutselen voor de 
feestelijke ouderavond.  

Groep 5/6 

• Gekleurde alpinopetjes (wie kan dit maken,14 stuks) 

• Gekleurde lange kousen (14 paar) 

Groep 8 

• Stukken rode stof 
• Stukken groene stof 
• Stokken van hout (bijv. oude bezemstok) 
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