
Weekbericht 28 
Een week met slotgesprekken, MR-vergadering, juffen dag, 
mooi weer, regendruppels 
en de schoolfotograaf. 
Iedereen is drukdoende om 
het schooljaar goed af te 
sluiten en groep 8 is flink 
aan het oefenen voor de 
slotmusical. Het zijn echt de 
laatste loodjes. 

Pleinplan 

Het plan loopt niet zoals we graag hadden gewild. Aan enthousiaste ouders 
ligt het niet. Superveel dank hiervoor! Wel aan de aansturing vanuit het 
bedrijf wat we in de arm hebben genomen. Hier ben ik druk in gesprek mee. 
Toch wil ik nog een beroep op u doen voor enkele klussen: 
‣  Wie kan de tegels leggen in de voetbalkooi? 
‣  Autobanden ingraven als rand voor de "kartbaan" 
Wie helpt ons op een voor u passende tijd?  

MR - nieuws 

De nieuwe MR-leden hebben afgelopen periode een MR-cursus gedaan in 
Veendam. Op een enthousiaste manier hebben de MR-leden alle ins en outs 

meegekregen van deze functie. Afgelopen dinsdag hebben we de 
laatste MR-vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben 

een paar highligts er uit gehaald om jullie te informeren 
waar we mee bezig zijn. 

•Toekomstvisie van de 
combinatieklassen. Dit 
wordt uitgelegd bij de 
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informatieavond begin van het schooljaar; 
• De aandachtspunten vanuit de enquête over het continurooster zijn 

besproken. 
• Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we een nieuw MR-lid. Juf Janet neemt 

afscheid na haar interimperiode. Juf Marjo neemt het stokje van haar over.  
 
Wisseling Intern Begeleider 

Onze Meer schoolse Interne Begeleider Beika Vrieling neemt dit schooljaar 
afscheid van onze school.  
Beika heeft elders binnen de stichting Primenius een werkplek gevonden die 
goed aansluit bij haar ontwikkeling en ambities. Naast haar functie als 
interne begeleider op twee scholen gaat ze leidinggeven aan het auditteam 
van Primenius. Volgend schooljaar start Tjitske de Jong twee dagen als interne begeleider op de 
Walfridusschool. Tjitske is een ervaren interne begeleider binnen Primenius. Ze is momenteel al 
werkzaam binnen het cluster Bedum/Uithuizen/Wehe den Hoorn. Ze draagt zorg voor de school in 
Uithuizen. In de weken tot de zomervakantie wordt de zorg goed overgedragen.  

Walfridusdag van 7 juli naar 8 september 

 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  

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  

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.  
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.  

Lichtweek 

8 sept. 2018 organiseert stichting Lichtweek Bedum een lampionnenoptocht voor de kinderen van de 
basisscholen in Bedum.  
 Aangezien dit evenement direct na de zomervakantie plaatsvindt, voeg ik de flyer toe aan deze 
nieuwsbrief. 

JARIG DEZE WEEK 
7 juli: Sophie de Lange 
13 juli: Zeger Dost 
              Wesley Visser 
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