
Weekbericht 27 
De week begon afgelopen zaterdag goed met een flinke club ouders, leerling 
en teamleden. Deze mensen hebben flink hun handen laten wapperen. We 
hopen voor komende zaterdag weer net zo'n opkomst. De weergoden zijn ons 
gunstig gezind. 
Verder was het voor mij een verdrietige week met het overlijden van een jong 
familielid. Dank voor al uw steunbetuigingen.  
De week is goed verlopen met de groepsbesprekingen voor alle groepen. Er is 
een identiteitsvergadering geweest voor de vijf scholen van 
onze Liudgerparochie te Delfzijl. Greetje, onze identiteit 
coördinator heeft ons hier vertegenwoordigd. De 
leerkrachten hebben de cursus Pedagogisch Tact met 
goed gevolg afgesloten. En groep 3 tot en met 6 boft 
met het weer in Lauwersoog. 

 
Walfridusdag verplaatst 

Noteer alvast in je agenda: de feestelijke Walfridusdag, die gepland stond op 
zaterdag 7 juli, verplaatsen we naar zaterdag 8 september.  
7 juli valt in een lang weekend,  veel ouders gaan een weekendje weg. Ook 
zwemt een fors aantal kinderen af, het schoolplein wordt verbouwd en zijn er 
voetbal-activiteiten. 
Dit alles zorgt ervoor dat de organisatie in de knel komt. Kortom: redenen te 
over om te kiezen voor een nieuwe datum, waarop hopelijk veel ouders, 
kinderen, familie en vrienden kunnen genieten van een gezellige en leuke 
Walfridusdag. Uiteraard ontvangt de huidige groep 8 ook een uitnodiging! 
 
Hulp gevraagd 

 De Ouderraad is hard op zoek naar ouders die op 
8 september a.s. willen helpen. Dat kan met 
opbouwen van het schoolterrein (van 09.00 – 
12.00 uur), als begeleider van  
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Schoonmaakavond is 
verplaatst van maandag 9 

naar dinsdag 10 juli. Graag 
opgeven bij de groepsleerkracht. We beginnen om 19.00



spelletjes / catering (van 12.00 – 15.00 uur) of als host van de Talentenjacht (15.00 – 
16.00 uur). Aanmelden hiervoor kan bij Hilde van der Meulen 
h.van.der.meulen@pl.hanze.nl  

Pedagogisch tact 

De cursus van pedagogisch tact waarbij we bewuster hebben leren 
kijken vanuit de ogen van het kind zit erop. Op 28 juni jl. was de 
afronding met presentaties van de leerkrachten. 

Pleinplan 

Wie helpt ons met de laatste loodjes?  30 juni a.s. starten om 08.30 uur met koffie /thee. 
Hiervoor vragen wij nog steeds hulp van handige ouders. Graag een schep en 
kruiwagens meenemen. Is er nog een ouder met een klein kraantje/ 
graafmachine? Dit zou heel handig zijn. Het bedrijf K van Kinderen heeft de 
leiding.  

Volleybal 

Enige tijd geleden hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een 
aantal clinics van volleybalvereniging DIO Bedum gevolgd 

tijdens de gymnastieklessen op school.  
In de wandelgangen hebben we daarna regelmatig gehoord dat er veel 

kinderen zijn die deze sport beter willen leren kennen. Het volleybalseizoen 
zit er helaas al op, maar speciaal voor jullie heeft DIO Bedum het volgende 
bedacht: Wil je graag een keer drie proeftrainingen komen doen, dan ben 
je in september van harte welkom (zie bijlage)! In verband met het 
inschatten van het aantal trainers ed. vinden we het fijn dat je je opgeeft 

van tevoren. Eind augustus ontvang je een uitnodiging wanneer, hoe laat en 
waar je wordt verwacht voor je eerste training.  

Komend seizoen hopen we, naast de jeugdteams die al bestaan met kinderen vanaf 
ongeveer 8 jaar, ook te kunnen starten met een (aantal) jonger(e) jeugdteams in met 

kinderen in de leeftijd van ongeveer 6/7 jaar.  
Dus….Lijkt het volleyballen je wat en ben je tussen de 6 en 
13 jaar? Meld je dan nu aan via meetrainen@diobedum.nl 
en krijg 50% korting op de contributie van de 1e helft van 
2018/2019. Wil je na 3 trainingen toch niet verder met 
volleybal? Dan kun je je afmelden zonder dat er kosten aan 
verbonden zijn. Voor meer informatie kun je je wenden tot 
Wernand via het mailadres: meetrainen@diobedum.nl of je 
kunt Leontien (moeder van Jade gr 6 en Lenthe gr1/2a) 
even aanschieten.  

JARIG DEZE WEEK 
2 juli: Jorn Westerhuis  
            Raven Pruis 
            Ruben Zuidema 
4 juli: Pepijn Heemstra 
5 juli: Stan Posthuma 
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Beste ouder/verzorger, 
 
Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken.  De complete afhandeling van de 
schoolfotografie verloopt via internet.  
 
Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een 
inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw 
bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u 
de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-
partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
 
Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. 
De fotografen weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen 
houding.  Op basis van het karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de 
pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan.  Dit levert pure, 
natuurlijke foto’s op. 
 
Bij Foto Koch kunnen ouders in de webshop kiezen uit acht verschillende 
achtergronden voor de schoolfoto’s 
Omdat smaken nou eenmaal verschillen, bieden wij ouders graag meerdere 
keuzemogelijkheden. 
 
Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke 
foto’s of pakketten u wilt bestellen.  
 
Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de 
verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent 
Foto Koch € 3,00 aan verzendkosten. 
 
Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ook wanneer u verder geen foto’s  
bestelt.   
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Basisschool 
 
 

Broertjes en zusjes van kinderen 
die bij ons op school 

zitten mogen ook op de 
foto. Dit is van 8.15 tot 8.45


