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Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

Voorleeswedstrijd
Deze zomerse week begon weer goed. In het kader van de Kinderboekenweek mochten
de kinderen kiezen in welke groep ze een verhaal gingen luisteren. Dat was genieten.
Dinsdag was de maandviering van groep 1-2B een succes. De kinderen voelden zich als
een vis in het water.
Donderdag stond in het teken van de
voorleeswedstrijd. We hebben heel wat talent
in school. Nu nog een weekje en dan is het
herfstvakantie...Maar eerst zondag a.s. de
vier mijl.
De juffen en meester lopen zich al warm. Als
u niet meedoet, kom de lopers aanmoedigen.
Ze zijn te herkennen aan de knalgele shirtjes
met Walfridus erop. SUCCES LOPERS!

iPad gebruik
Het valt ons steeds vaker op dat kinderen bij aanvang van de schooldag op het plein al met de iPad
bezig zijn. Ook al is de iPad eigendom van het kind, wij als school keuren dit niet goed en willen dit
ook niet zien. Alleen in school wordt de iPad gebruikt.
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MARIJKE 3 T/M 8
TIJDENS GYM

HERFSTVAKANTIE

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

Social Schools
Al vele ouders hebben zich aangemeld voor de Social schools
app. Mocht u uw code kwijt zijn en het lukt u niet om u aan
te melden, kunt u dit laten weten door een mail te sturen
naar janet.poelma@primenius.nl. Na de herfstvakantie
zullen wij de nieuwsverspreiding via Social Schools
voortzetten.

Schaatsen
Al lijkt het nog zomer. De herfstvakantie is in zicht en de data voor
het schoolschaatsen voor de groepen 3 t/m 8 zijn bekend. Al jaren
wordt er geschaatst door groep 3 t/m 8 in Kardinge. De kinderen van
groep 3,4 en 5 krijgen eerst 45 minuten les op de ijshockeybaan en daarna mogen ze
het geleerde
op de 400 meterbaan in praktijk brengen met vrij schaatsen. De groepen 6 t/m 8 hebben eerst vrij
schaatsen op de 400 meter baan en daarna krijgen zij les op de ijshockeybaan.
De data voor dit schooljaar zijn: 18 januari, 25 januari en 1 februari 2019.
Aan u als ouder vragen wij of u dan wilt rijden met de auto. U mag uw kind(eren) begeleiden op het
ijs bij het vrije schaatsen.
Opgave via Social schools.

Zakelijke ouderavond
Op 30 oktober a.s. om 19.30 uur is de informatieavond met o.a. informatie van de Oudervereniging
en de Medezeggenschapsraad.
De kascontrole van de penningmeester wordt gedaan door Michiel Dost en Miranda Dijk.
Uitnodiging ontvangt u binnenkort.

Voorleeswedstrijd
Donderdag 11 oktober jl. werd de voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Sint
Walfridusschool gehouden. Er kwam een heuse jury in elke groep om de kinderen, die zich hadden
opgegeven voor deze wedstrijd, te beoordelen. In elke groep is een winnaar verkozen:
groep
3: Rob
AANWEZIGHEID MARGREET
groep3-4: Marilyn
MAANDAGMIDDAG
groep 4-5: Fien
DINSDAGMORGEN
groep 5-6: Jolien
WOENSDAGMIDDAG
groep 6-7: Elise
DONDERDAG
groep 8: Julia
VRIJDAG
Gefeliciteerd allemaal! De winnaar van
groep 8 gaat door als schoolkampioene voor de regionale
voorleeswedstrijd. We houden u op de hoogte.
HET MEEST AARDIGE WAT JE VOOR EEN ANDER KUNT DOEN IS LUISTEREN ZONDER EEN MENING TE VORMEN

