
            Streetwise 
Na het sjouwen door Bedumer gebouwen en woensdag jl. een bezoek van de 
burgemeester zijn ook alle startgesprekken inmiddels gevoerd. Deze gesprekken 
werden als zeer waardevol ervaren. 

De komende week hebben we de start van de kinderpostzegels op 
woensdag a.s. voor groep 7 en 8 en op vrijdag de gehele ochtend 
ANWB Streetwise. Dit is een praktische training in 
verkeersvaardigheid speciaal voor alle kinderen van de basisschool. 
Uw kind zal maandag een folder mee krijgen. Voor groep 5 t/m 8 
betekent dit dat de leerlingen op 28 september a.s. allemaal op de 
fiets moeten komen.  Ook wordt deze dag gekeken naar de 
fietsverlichting, want de donkere dagen komen er weer aan. Wilt u 
hierbij assisteren, geef u dan op bij de klassenleerkrachten. 

Original Play 

Op 29 september a.s. wordt in het speellokaal in de Walfridusschool te 
Bedum een demonstratie van 10.00-16.00 uur gegeven van Original 
Play om meer bekendheid te krijgen, zodat mensen voor wie dit 
waardevol is, er verder mee aan de slag kunnen. En uiteindelijk: dat we 
als volwassenen meer en meer speelruimte creëren waarin kinderen ten 
diepste kunnen worden wie ze zijn. Zegt het voort en u bent allen van 
harte welkom (zie bijgaande flyer).  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4 MIJL 
De 33 leerlingen van onze school 
zijn opgegeven voor de 4 mijl van 
Groningen. Het lukt ons als 
leerkrachten en ouders  helaas niet 
om geschikte momenten te vinden 
om te trainen met deze 
sportievelingen. Toch is het wel 
raadzaam om even (samen met uw 
kind) te oefenen voor deze 
6,437376 km. 



Oktobermaand 
Kindermaand 

In oktober zal 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 jl. is onze burgemeester Erica van Lente langs geweest op de Walfridusschool om 
Oktobermaand Kindermaand feestelijk in te luiden. Elk kind heeft een 

stickerkaart uitgereikt gekregen en bij twee stickers op de kaart kan er al een prijs 
opgehaald worden. Voor locaties zie www.erfgoedpartners.nl. 

 
Sinterklaas speelgoed actie voedselbank 

Het is nog erg vroeg…Wij vragen u om mee te helpen door nu alvast goed 
(herbruikbaar) speelgoed thuis te verzamelen voor de Sinterklaas speelgoed actie van de voedselbank het 
Hogeland.  
In week 47, maandag 19 november t/m vrijdag 23 november, 
wil onze school speelgoed inzamelen samen met de leerlingen. 
Verdere gegevens betreft het inleveren hoort u t.z.t. 

Welk speelgoed is geschikt?  
* Speelgoed voor de leeftijd groep (0 t/m 12 jaar); 

* Speelgoed moet heel, compleet en schoon zijn; 
* In verband met overschot van vorig jaar geen 
knuffels. 
 
Plein dag 

Op 29 september a.s. van 9.00 – 13.00 uur willen we de laatste punten op de i zetten op de 
pleinen. De juffen willen cijfers  en stippen (Twister) op het plein. Deze moeten er op geverfd 

worden. Het gras moet gemaaid worden. De duikelstang moet verplaatst worden. Enkele 
boomstammetjes moeten de grond  in. Er moeten wat tegels ge- en verlegd worden. Ook moet er een 
struik verplaatst worden. Vele handen maken licht werk. Geef u op bij de klassenleerkracht of bij 
de directeur. Koffie/thee en lekkers staan voor u klaar. 

Nog een paar kalender aanpassingen 

Het telefoonnummer van Liv Verhage (zij komt in de loop van het schooljaar) moet zijn: 
06-10004968 

AANWEZIGHEID MARGREET 
MAANDAG 

DINSDAGMIDDAG  
WOENSDAG 
DINSDAG 
VRIJDAG 

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

GELUK IS TEVREDEN ZIJN MET JEZELF ZONDER DE GOEDKEURING VAN EEN ANDER

JARIGEN 
24 september: Charlotte Klok 
26 september: Sterre Weingartner 
27 september: Sven Rus 
28 september: Romée Tichelaar en Sven Wijkstra

MR update 
De MR heeft de 1e vergadering van dit jaar gehad. 

Hierin zijn de volgende punten besproken: 
• Afmaken schoolplein. 
• De schoolgids en jaarverslag zijn besproken. 
• Personeelsgeleding wijzigt: Janet neemt 

afscheid en Marjo neemt het stokje over. 
• De wensen zijn uitgesproken betreffende de 

Slob-gelden zodat deze kunnen worden 
meegenomen in de begroting. 

http://www.kindermaand.nl%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.erfgoedpartners.nl


 
 

 
 

Spelen is voor iedereen belangrijk. Maar spelen komt in allerlei vormen. Een wedstrijdje doen, 
bijvoorbeeld, of verstoppertje, of een tekenfilm naspelen. Voordat kinderen in aanraking komen met 
winnen en verliezen, met spelregels of met scheidsrechters, spelen ze op een natuurlijke manier met 
de wereld om hen heen.  Naarmate we ouder worden, vergeten we soms dat we met elkaar kunnen 
spelen zonder dat er sprake is van spelregels, scheidsrechters, of winnen en verliezen. Bijna ongemerkt 
wordt stoeien dan opeens vechten, en verandert plezier in onveiligheid.  

Om te voorkomen dat we elkaar pijn doen of ons onveilig voelen, kiezen we er steeds vaker voor om 
elkaar maar niet meer aan te raken. Maar we ontdekken de wereld via onze zintuigen, en staan 
voortdurend met onze omgeving in contact, hoe hard we ook ons best doen om fysiek contact te 
mijden. Spelen en elkaar op een vriendelijke en veilige manier aanraken zijn belangrijk voor al die 
dingen waarmee we ons op school óók bezighouden: hoe kinderen met elkaar omgaan, hoe ze zich 
voelen, hoe ze optimaal kunnen leren door te ontdekken... 

Original Play is het resultaat van jarenlang onderzoek naar het spelgedrag van wilde dieren en 
kinderen. Dr. O. Fred Donaldson speelt al meer dan veertig jaar met kinderen over de hele wereld. Zijn 
ervaringen leerden hem veel over hoe spelen bijdraagt aan onze ontwikkeling in het algemeen, en 
veiligheid en vertrouwen in het bijzonder. Zijn inzichten beschreef hij onder andere in Playing by heart: 
the vision and practice of belonging (1993) en in Playing for Real (2017). Inmiddels geeft Donaldson 
wereldwijd seminars rond Original Play. Original Play wordt in verschillende landen in scholen en 
(zorg)instellingen ingezet.  

In Europa worden de Original Play-programma’s gecoördineerd door Jolanta Graczykowska. Zij heeft 
als lerares en therapeut jarenlange ervaring met kinderen met autisme, ADHD, dyslexie, 
psychomotorische stoornissen en ontwikkelingsproblemen.  

Jolanta komt op 28 en 29 september 2018 voor de 2e keer naar Groningen. Meer hierover lees je aan 
de ander kant. 



 
 

Waarom 
Original Play? 

 

 

 

 

 

 

 

Veilige, vriendelijke aanraking en spel zijn essentieel voor ontwikkeling van lichaam 
en geest. Veilig en vriendelijk spel is in ieder kind aangeboren. Dit spel is een 
uitnodiging tot aanraking en contact die de basis legt onder emotionele en 
intellectuele ontwikkeling. Ons aangeboren, oorspronkelijke spelen is een krachtig 
alternatief voor de competitie waarin velen van ons, gewild of ongewild, terecht 
komen. Waar de boodschap aan de jongste kinderen nog is: ‘Samen spelen, samen 
delen’ wordt van oudere kinderen ook verwacht dat ze ‘hun mannetje staan’, ‘voor 
zichzelf opkomen’ en ‘zich aan de regels houden’. Het oorspronkelijk spelen is een 
alternatief dat op een praktische manier helpt om competitie, pestgedrag, agressie 
en isolement te voorkomen. Er is een groeiende hoeveelheid onderzoek dat laat zien 
dat aanraking directe en belangrijke effecten heeft op onze ontwikkeling als mens. 
Angstig of gekwetst zijn en zich veilig en geliefd voelen, vormen niet alleen ons 
gedrag maar ook onze hersenen. Aanraking legt de basis voor emotionele en 
intellectuele ontwikkeling, communicatie, leren, vertrouwen en ons vermogen voor 
elkaar te zorgen. In het spelen kunnen kinderen (her)ontdekken dat ze veilig zijn en 
erbij horen, zoals ze zijn. En energie die niet langer nodig is voor zelfverdediging kan 
worden benut om te leren.  

Effecten • Kinderen worden vaardiger worden in het herkennen van de kwaliteit van 
aanraking 

• Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen en veerkracht, raken angst kwijt, 
accepteren verschillen makkelijker en handelen voorbij agressie en wraak  

• Kinderen worden emotioneel en fysiek vaardiger om zichzelf en anderen veilig te 
houden  

• Verbale methoden van conflicthantering krijgen een fysieke aanvulling: verbale 
vaardigheden zijn verbonden met vaardigheden om emoties te reguleren  

• Versterking van immuunsysteem, hormoon- en cardiovasculair stelsel  
• Motorische vaardigheden, evenwichtsgevoel, bewegingsbereik en 

lichaamsbewustzijn groeien   

Op basisschool Hoogholtje in Wehe den Hoorn wordt sinds 2015 iedere donderdag met alle kinderen 
gespeeld. Het begon met groep 1 en 2, en uiteindelijk wilde iedereen meedoen!  
Op 28 en 29 september komt Jolanta Graczykowska naar Wehe den Hoorn en Bedum, en mogelijk 
Groningen. Voor een aantal speelsessies met kinderen, en een eendaagse introductieworkshop voor 
leerkrachten, ouders en anderen die geïnteresseerd zijn.  
 
Wil je hier graag bij zijn of aan meedoen? Mail of bel me even, dan houd ik je op de hoogte. 
 
Geld: het is mijn intentie om de kosten van Jola’s bezoek te dekken uit vrijwillige financiële bijdragen 
van ieder die meedoet of betrokken is. Dat betekent dat voor niemand geld een eerste overweging 
hoeft te zijn om mee te doen. En dat ik alle vertrouwen heb dat we samen zorgdragen voor Jola’s 
financiële zekerheid. Hoe gaaf is dat?! 

Informatie:  Christiaan Zandt , christiaan@bisho.nl, 06 38787461 

Er is ook een algemene Europese website met informatie: www.originalplay.eu 


