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Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

Geslaagde

Walfridusdag

Na een goed geslaagde Walfridusdag op de
allerleukste “camping” van Bedum, de
Walfriduscamping, zijn we de tweede week weer
ingegaan. De eerste vervangers waren alweer nodig.
Dinsdag was in groep 6/7 juf Marloes om juf Sanne te
vervangen, tijdens haar studie en donderdag was juf
Sabrina afwezig i.v.m. zorgverlof.
Naast de nieuwe juffen hebben we dit jaar
stagiaires. In groep 8 is meester Tim op
maandag en dinsdag. In groep 6/7 is
juf Liesbeth op maandag en
dinsdag. In groep 5/6 is meester
Rick op woensdag en vrijdag. In groep 3 op
maandag meester Thomas. Ook zijn er in
de groepen 1-2 op de woensdag
snuffelstagiaires: Merel, Jasmijn en Zoё.
Komende week (17-21 september) zijn de
startgesprekken op de St. Walfridusschool. U
bent uitgenodigd om samen met uw kind kennis te
maken met de klassenleerkracht(en).

Nieuwe bestuurder Primenius
De Raad van Toezicht heeft maandag jl. bekend gemaakt dat er
een nieuwe voorzitter College van Bestuur van de Stichting
Primenius en de Stichting Tamariki is benoemd. Op 1 januari
2019 zal mevrouw
Béjanne Hobert in
dienst treden. Zie
16 september: Irsa Jansen
bijgaande brief.

JARIGEN

L.O.T.-genoten
gezocht
Na iedere vakantie komt het
Luizen Opsporingsteam (L.O.T.)
in actie en daarvoor zoeken we
nog wat versterking. Ben jij 5
keer per jaar op vrijdagochtend
2 uurtjes (8.30 – 10.30 uur)
beschikbaar? Stuur dan een email naar
hazenbergbedum@gmail.com.
Naast dat we belangrijk
werk doen, is het
ook nog eens
hartstikke
gezellig! We
horen graag van
je!
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Oktobermaand Kindermaand
In oktober zal traditiegetrouw weer het
evenement Oktober Kindermaand in Groningen
plaatsvinden. Kinderen worden deze maand
gestimuleerd met hun ouder(s), opa en oma of
oom en tante op ontdekkingstocht te gaan langs
musea, theaters, borgen, molens en andere
culturele instellingen. Iedere zaterdag en
zondag in de maand oktober zijn voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar de activiteiten gratis:
workshops, dans, muziek, theater, knutselen en
speurtochten (zie ook www.kindermaand.nl).
Op 19 september a.s. komt onze burgemeester
Erica van Lente langs op de Walfridusschool om Oktobermaand Kindermaand feestelijk in te luiden.

Toestemming website en social media
Jaarlijks moet iedere school opnieuw toestemming vragen aan ouders voor
het fotograferen of filmen van het kind voor het gebruik op website en
sociale media. U kunt bij de leerkracht of directeur aangeven als u niet
akkoord bent.

AANWEZIGHEID MARGREET
MAANDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Nog een paar kalender aanpassingen
•Dit jaar zullen alle groepen weer een maandviering verzorgen. De ouders van de groep,

welke de maandviering opvoert, zijn op die middag ook welkom tussen 13.00-14.00
uur.
Noteer de data in uw agenda. Er zijn dit jaar geen avondvoorstellingen.
Groep 1-2A op 25 september 2018
Groep 1-2B op 9 oktober 2018
Groep 1-2C op 23 januari 2019
Groep 3 op 29 maart 2019
Groep 3/4 op 22 mei 2019
Groep 4/5 op 20 juni 2019
Groep 5/6 op 7 februari 2019
Groep 6/7 op 11 april 2019
Groep 8 doet op 9 juli 2019 de slotmusical. Deze is 's avonds.
Dus geen maandviering op de 8e juli.
Mocht u aanvullingen of wijzigingen voor de kalender hebben,
dit graag aan de leerkracht doorgeven of mailen naar
margreet.deboer@primenius.nl
ALLES WAT JE KUNT VERANDEREN, IS JEZELF. MAAR SOMS VERANDERT DAT ALLES

