
Zomerweer 
Na een warme week weekbericht 23 op donderdagavond al in uw mailbox. 

Een week met klassenbezoeken bij de leerkrachten, baby Vieve van juf 
Annemiek werd geshowd. De medezeggenschapsvergadering is 

gehouden. Het team heeft de vierde bijeenkomst Pedagogisch 
Tact bijgewoond en voor de kinderen een week met weer 

vele werkvormen en buitenzijn.  

Vrijdag gaat een afvaardiging van Primenius naar 
Roermond om een Niekée -school te bekijken: Niekée 
streeft voortdurend naar een veilige en uitdagende 

leeromgeving en goed georganiseerd onderwijs. Niekée 
staat voor ‘het VIB-leren’. Een blijvend 100 % Vertrouwen in 

de kwaliteit van elke leerling, brede Input en Inspiratie die 
kinderen de kans geven zoveel mogelijk te ontdekken wat het 

hele leven te bieden heeft en waarbij de leerling voortdurend 
Begeleid wordt. Voor onze school gaan mee: Margreet, Job en 

Marieke. Job en Marieke zullen vervangen 
worden in hun groep deze dag. Hoe deze dag 

zal verlopen en wat deze dag ons brengt hoort u 
volgende week. 
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JARIG DEZE WEEK 
1 juni: Cas Ubels 
3 juni: Rick Urbach 
7 juni: Ella Simon en Henrico Wijlhuizen 

Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

AANWEZIGHEID MARGREET 
Maandag 4 juni 

Woensdag 6 juni 
Donderdag 7 juni 

Vrijdag 8 juni 

JUNI 
AVONDVIERDAAGSE BEDUM

JUNI 
GEZINSVIERING 11.15

3 4 t/m 7

JUNI 
FEESTELIJKE OUDERAVOND

14

JUNI 
PEDAGOGISCH TACT 

LEERLINGEN 12.00 VRIJ

28

KLEUTERKLEDING GEZOCHT 
Wie heeft er voor de kleutergroepen 

joggingbroeken, t-shirts, leggings etc. 
voor “natte ongelukjes?” 



Laatste gezinsviering  

Op zondag 3 juni a.s. om 11.15 uur is de laatste 
gezinsviering van dit schooljaar in de kerk die in 
het teken staat van ‘brood’. 

Ook groep 8 is gevraagd aanwezig te zijn om 
hun laatste gezinsviering met school te vieren. 

Pastor Nellie gaat voor, het kinderkoor zingt!  

 

Pleinplan 

Het pleinplan is zo goed als klaar.  In 
overleg met het bedrijf gaan we dagen 
plannen wanneer we starten dit pleinplan te 
realiseren. Deze hoop ik u zo spoedig mogelijk 
te melden. 

Hiervoor vragen wij HULP van handige ouders 
die ons helpen bij het maken van dit plein. 

Als u mee wilt helpen, kunt u zich zodra de data 
bekend zijn, opgeven bij de leerkrachten of bij 
de directeur. 

LOT 

Onze school is nog steeds niet luisvrij.  Het LOT 
komt morgen en 8 juni weer in de groepen 
controleren. Zijn er luizen geconstateerd, dan 
behandelen met lotion en dagelijks kammen.  

Op kamp willen we graag groep 7 en 8 luisvrij 
meenemen!
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NIETS TER WERELD WERKT ZO AANSTEKELIJK ALS LACHEN EN EEN GOED HUMEUR
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