
Avondvierdaagse 
Het leek er even op dat het weer wat 
verkoeling zou brengen, maar vanaf 
woensdag is het alweer prachtig weer. 
De wandelaars troffen het tijdens de 
avondvierdaagse. Al was het voor 
enkele kleuters wel afzien.  

Deze week was er geen Nijntje Be Fit les met 
meester Luit. De juffen gaven maandag jl. zelf de 
les. Verder zijn de leerlingen druk bezig met 
oefenen voor de feestelijke ouderavond en de 
decorstukken worden zelf gefabriceerd. Top hoor. 
De avond op 14 juni begint om 18.30 uur en vindt 
plaats in het Trefcentrum. Ook hebben de groepen 3 
t/m 8 vrijdag hun eerste clinic van hockey gehad. 

Leuk om zo in aanraking 
t e k o m e n m e t 
verschillende takken van 
sport. Ook deze clinics 
worden georganiseerd 
door het Be Fit project. 
Alle leerlingen hebben 
afgelopen week een brief 

mee gekregen waarin wij als school toestemming 
vragen voor publicatie beeldmateriaal leerlingen. Dit 
formulier graag inleveren voor 22 juni a.s. 

Geslaagd 

Onze nieuwe juffen Carina, Tessa en Jolein zijn 
geslaagd voor de cursus Godsdienst/ 
Levensbeschouwing. Deze scholing hebben ze het 
afgelopen jaar gevolgd op de vrijdagmiddag en 
afgelopen vrijdag hadden zij hun eindgesprek met de bisschoppelijk 
gedelegeerde. Dit gesprek hebben ze met goed gevolg doorlopen.  
PROFICIAT!!! Voor ons betekent dit dat deze juffen aan de voorwaarde van 
Primenius voldoen en een aanstelling krijgen voor onbepaalde tijd. 
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JARIG DEZE WEEK 
10 juni: Keano Messchendorp 
11 juni: Owen Jurna 
14 juni: Tygo Bakker & Tess Bolte 
15 juni: Bente Kuipers 

Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

AANWEZIGHEID MARGREET 
Maandag 11 juni 

Woensdag 13 juni 
Donderdagmiddag 14 juni 

Vrijdag 15 juni 
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FEESTELIJKE OUDERAVOND
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JUNI 
PEDAGOGISCH TACT 

LEERLINGEN 12.00 VRIJ
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Reisje Roermond 

Vrijdag 1 juni jl. 's Morgens heel vroeg ging een 
bus vol met meesters, juffen, directeuren en 
teamleiders van Primenius naar Roermond om 
een Niekée -school te bekijken. 
 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. 
Op deze VO-

school zetten ze in op het leerproces en op 
maximale ontplooiing. Niet meer kennisgericht 
of kwalificerend.  
"Fouten maken en afkijken is een feestje. Dit is 
goed voor de neurologische ontwikkeling. Leren 
moet zinvol zijn voor de lerende. Leren is een 
autodidactische activiteit met verbeelding als 
energie. Het autodidactische ontnemen we onze 
kinderen tussen hun 4-25e jaar." Aldus de 
schoolleider daar.  
De taak van de school is de leervoorwaarden te 
optimaliseren. Behandel elk kind ONGELIJK.  
Leren moet leuk zijn en betekenisvol. Als 
kinderen willen leren, vragen 
kinderen aan de leerkracht  
wel om hen te 
begeleiden. De 
kinderen werken 
met challenges 
(uitdagingen) en 
als leerkracht 
begeleid je het 
leerproces en 
verbreed je dit.  
Het was voor ons 
allemaal een 
inspirerende en leerzame 
dag waar we zeker wat mee 

gaan doen in de scholen van Primenius. 's 
Avonds kwamen we moe en voldaan weer op 
onze bestemmingen aan. 

Pleinplan 

Het pleinplan is klaar.  In overleg met het bedrijf 
hebben we dagen gepland wanneer we starten 
dit pleinplan te realiseren.  
De data zijn: 23 en 30 juni a.s. en we starten om 
08.30 uur met koffie /thee. 
Hiervoor vragen wij HULP van handige 
ouders die ons helpen bij het maken van dit 
plein. 
Als u mee wilt helpen, kunt u zich opgeven bij 
de leerkrachten of bij de directeur. 
We hebben dan veel SCHEPPEN en 
KRUIWAGENS nodig. 
Ook vragen we of u nog stoeptegels van 30x30 
cm heeft...we hebben 600 stuks nodig. 

Vakantiebieb 

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli a.s. tot 31 
augustus is de app VakantieBieb te 
downloaden. Op deze app staan maar liefst 60 
e-books. Dankzij deze app blijven duizenden 
kinderen in de zomer doorlezen.  Hoe goed en 
fijn is dit. En de app is gratis. 

Stichting Provinciaal 
Groninger 

Studiefonds 

Als uw kind naar het voortgezet 
onderwijs gaat, brengt dit kosten met 
zich mee. 
Hebt u een laag inkomen en kunt u de 
(reis-)kosten van uw kind niet betalen, 

dan kan het Studiefonds u misschien 
helpen. Flyers, aanvraagformulieren zijn op 

school te verkrijgen. 
Zie ook: www.studiefondsgroningen.nl
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STAP ZO NU EN DAN UIT JE COMFORT-ZONE. ALLEEN DAN KUN JE ECHT NIEUWE DINGEN ERVAREN EN GROEIEN
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