
Het schooljaar zit er op  
Het schooljaar zit erop voor uw kind(eren). Op 
school zijn de leerkrachten en directeur nog 
drukdoende om alles af te ronden en 
voorbereidingen te treffen voor het nieuwe 
schooljaar.   

 Een terugblik van de laatste dagen: juf Annemiek gaat werken in 
Uithuizen. Dit betekent voor de formatie dat juf Tessa volledig groep 8 gaat doen. Naast juf Marjo in groep 3-4 komt juf 
Marieke Reijenga. Zij stelt zich in het nieuwe schooljaar voor.  

Juf Carina neemt een dag ouderschapsverlof op. Dit betekent voor groep 1-2 b dat naast juf Sabrina juf Marieke 
Doeksen  op donderdag komt werken. Ook zij stelt zich in het nieuwe schooljaar voor.  
  
De musical was top dinsdag! Erg leuk gedaan. De kinderen van groep 8 speelden hun rol met verve en 
het publiek vond het super. Ook de avond met ouders en team was gezellig en zowel de kinderen 
als de juf werden verwend. Alle ouders die afscheid hebben genomen en na de vakantie geen kind 
meer hebben op de Walfridus, nogmaals bedankt voor uw inzet en gedane werkzaamheden in de 
schoolperiode van uw kind(eren).   
  
Het was ook de week van afscheid nemen van juffen: juf Annemiek, juf Beika en juf Caroline.  
 We danken hen allemaal voor hun inzet en wensen hen allen veel goeds, geluk en succes.   
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Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

VAKANTIES 2018-2019 
HERFSTVAKANTIE         22 OKTOBER T/M 28 OKTOBER  

KERSTVAKANTIE           24 DECEMBER  T/M 4 JANUARI   

VOORJAARSVAKANTIE   18 T/M 22 FEBRUARI  

MEIVAKANTIE             19 APRIL T/M 3 MEI  

GOEDE VRIJDAG          19 APRIL  

PASEN                        21 EN 22 APRIL 

KONINGSDAG              27 APRIL  

HEMELVAART              30 EN 31 MEI  

PINKSTEREN                9 EN 10 JUNI  

ZOMERVAKANTIE        15 JULI T/M 25 AUGUSTUS  

MARGE(MID-)DAGEN 
12 OKTOBER 2018 NA 12.00 UUR 

21 DECEMBER 2018 NA 12.00 UUR 

12 JULI 2019 NA 12.00 UUR 

27 MAART 2019 GEHELE DAG 

11 JUNI 2019 GEHELE DAG 

ER ZIJN NOG 2 MARGEDAGEN C.Q. 4 MARGEMIDDAGEN 
BEREKEND VOOR ICT. DE DATA HIERVAN ZIJN NOG NIET 

BEKEND. DEZE LATEN WE U Z.S.M. WETEN. 

Het afgelopen jaar 

zijn er zoveel ouder(s)/

verzorger(s) geweest die 

hebben geholpen bij 

activiteiten, materialen hebben 

gedoneerd en mee hebben 

gedacht.  W
e willen jullie enorm 

bedanken voor jullie 

betrokkenheid en 

ondersteuning bij onze 

school!



  
Vandaag was de laatste dag met de slotviering van groep 8. We hebben groep 8 

uitgezwaaid en ook Febe Hellinga, Naya Kirindongo, Niklas en Toon Simon.   
Zij gaan wegens verhuizing en/of een andere school de Sint Walfridus verlaten en 
we wensen ook hen het allerbeste toe.   
  
In het nieuwe schooljaar gaan we over op Social Schools. De nieuwsbrieven zult 
u de eerste weken ook nog ontvangen tot de kinderziekten uit Social Schools zijn 
en alle ouders deze app geïnstalleerd hebben. Zo hopen we alle informatie naar 
buiten beter te stroomlijnen. De uitleg over Social Schools ontvangt u van ons in 
de eerste week van het nieuwe schooljaar.  

Oud papier ouders gezocht  

Lieve ouders, ten gunste van de school en voor uw kind(eren) vragen 
wij:   

•of u 1x per jaar het oud papier op de 1e vrijdag van de maand (we volgen het 
schema van de voetbalvereniging) mee wilt ophalen...Geef u op!   

• u het oud papier die dag aan de straat te zetten, waar het opgehaald wordt in de reguliere 
ophaalronde.   

We zijn nog op zoek naar ouders (of andere belangstellenden die 18+ zijn) die 1x per jaar willen 
meerijden als navigator op de perscontainerwagen. Meld je aan hiervoor! Wil je je opgeven of wil je 
meer informatie bel dan met Miranda Hofsteenge 06-20937322 of mail   
miranda.hofsteenge@gmail.com    
  

Walfridusdag zaterdag 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   

Lichtweek  

8 sept. 2018 organiseert stichting 
Lichtweek Bedum een 

lampionnenoptocht voor de kinderen 
van de basisscholen in Bedum.    

SEPTEMBER 
WALFRIDUSDAG & 

LAMPIONNENOPTOCHT  

8

SEPTEMBER 
1E SCHOOLDAG 8.30

3

SINT WALFRIDUS - 9781 HM - BEDUM - (050)3015467 - MARGREET.DEBOER@PRIMENIUS.NL

NAMENS HET TEAM VAN KATHOLIEKE DALTONSCHOOL SINT WALFRIDUS WENSEN WIJ U ALLEMAAL EEN HEERLIJKE EN 
ZONNIGE VAKANTIE TOE
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