
Kinderpostzegels 
De kop is eraf… groep 1-2a  heeft voor de gehele school en 
aanwezige ouders dinsdag jl. een prachtige voorstelling 
gegeven over boeken lezen. Knap hoor!  

Ook de start van de kinderpostzegels op woensdag jl.voor groep 7 en 8 
vanaf 12.00 uur is goed verlopen. Voor kinderen, door kinderen, dat is het 
motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen 
zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de 
deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat 
al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 
gehouden en is uniek in de wereld.  Dit jaar staan de bekende 
personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Vrijdagmorgen stond 
de gehele ochtend in het teken van ANWB Streetwise. Alle kinderen 
hebben op verschillende manieren zich beziggehouden met verkeer. 

Social Schools 

Op de informatieavond van a.s. dinsdag 2 oktober zal naast de 
twee informatie-rondes voor de groep ook informatie worden 
gegeven over Social Schools. Alle communicatie binnen onze 
basisschool in één school app met o.a. groepsberichten, 1-1 
gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen.  Juf Janet 
zal deze avond de uitleg hierover verzorgen. 
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Dinsdag 2 oktober gaan we aan de slag met

Social Schools
De schoolapp waarmee we u op de hoogte houden van:

- Inhoudelijke en leuke updates uit de klas

- Persoonlijke berichten van de leerkracht

- Agendapunten
- Oudergesprekken

- Absentiemeldingen
- En meer!

Download alvast de app;  

Zoek “Social Schools 3.0”  

in de Appstore of Google Play
Tevens zijn er twee rondes om naar 

een informatiemoment te gaan van de

groep van uw kind(eren) 
Programma:19:00 Informatie groep ronde 1

19:30 Social Schools gezamenlijk

20:15 Informatie groep ronde 2
Tot dinsdag!

Team St. Walfridusschool

https://www.kinderpostzegels.nl/nieuwsbericht/kinderpostzegel-2018-bekend
https://www.socialschools.nl/school-app
https://www.socialschools.nl/oudergesprekplanner-app/


Oktobermaand 
Kindermaand 

Het is bijna oktober… 
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).   Voor locaties zie 

www.erfgoedpartners.nl.  

 
Kinderboekenweek 2018: Kom erbij! 

Aanstaande woensdag is het weer zover: de Kinderboekenweek! Het 
thema van dit jaar is vriendschap. Een mooie gelegenheid om alle 
belangrijke onderwerpen die hiermee te maken hebben bespreekbaar te 
maken. De Kinderboekenweek duurt van 3 t/m 14 oktober. Op donderdag 
11 oktober wordt er weer een voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar 
van groep 8 zal doorgaan naar de Nationale Voorleeswedstrijd.  

 
Nog een paar kalender aanpassingen 

•Het adres van Liam van Dijken moet zijn: 
Zevenbruggetjesweg nummer 1 

•Het adres van Fenna van der Vlugt moet zijn: 
Stationsweg 45 

 
Pleindag 

Zaterdag 29 september a.s. van 9.30 – 13.00 uur willen we de 
laatste punten op de i zetten op de pleinen. Vele handen maken licht werk. Koffie/
thee en lekkers staan voor u klaar!

AANWEZIGHEID MARGREET 
MAANDAG 

DINSDAGAVOND  
DONDERDAG 

VRIJDAG 

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

HET LEVEN BIEDT JE ALTIJD EEN TWEEDE KANS. OOK WEL GENAAMD ‘MORGEN’. STA MORGEN WEER VOL GOEDE MOED OP

JARIGEN 
30 september: Vivian Buma 
1 oktober: Jaimy Liu 
2 oktober: Rowan Smeding 
3 oktober: Faya Mollema & Anne Wijlhuizen

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

