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Agenda 

Medezeggenschapsraad    14 september 

Oud papier      19-20 september 

Oudergesprekken     22 september 

Identiteitscommissie     28 september 

Informatieavond voor ouders    4 oktober 

Zakelijke ouderavond     4 oktober 

Kinderboekenweek     5-14 oktober 

Herfstvakantie      15-23 oktober 

Oud papier      24-25 oktober 

Margemiddag      1 november 

 

   

Jarigen 

(Nog) Van harte gefeliciteerd met je verjaardag: 

Ilona Koster      30 augustus 

Isa Durenkamp     3 september 

George Hegge     7 september 

Noud Vink      9 september 

Jesse Ruchti      11 september 

Tim de Vries      12 september 

Jorrin Koster      16 september 

René Bolt      18 september 

Thomas Greindanus     18 september 

Roos Kuizenga     19 september 

 

Baby! 

In de zomervakantie is juf Linda Stiekema bevallen van haar derde kindje Luna! We 

feliciteren juf Linda en haar man Gert van harte met hun prachtige dochter.  

 
Even voorstellen… 

Dit schooljaar zijn er drie nieuwe leerkrachten gestart op onze school. Hieronder stellen zij 
zich kort voor. U bent natuurlijk van harte welkom om op school ‘in het echt’ kennis met ze te 
komen maken.  
Mijn naam is Laura van der Tuin. Ik ben 27 jaar oud. Ik woon samen met mijn man en twee 
kinderen in Schildwolde.  
Ik werk al meerdere jaren voor L&E. Hiervoor heb ik een aantal jaren in Eenrum gewerkt. 
Ook heb ik intussen voor alle groepen gestaan. Ik vind het erg leuk dat ik hier komend jaar 
samen met Ellen voor groep 3/4 sta.  
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Ik ben Edwine Zanen en ik ben 27 jaar. Ik woon in Westernieland. Hiervoor heb ik op andere 
scholen gewerkt, ook van L&E.  
Samen met Franca sta ik voor groep 1/2. Je ziet mij hier op school op donderdag voor groep 
1/2 en op vrijdag voor groep 2. 
Ik vind het erg leuk om hier te komen werken. 
 
Mijn naam is Jaap Veenstra en ik ben 57 jaar oud. Ik woon in Groningen met mijn vrouw 

Alejandra en mijn twee kinderen. Ik heb 28 jaar gewerkt in Ezinge ( één jaar voor de 

geboorte van Edwine en Laura ben ik daar begonnen) en daarvoor nog een aantal jaren in 

Friesland. 

Met Sieneke werk ik dit jaar samen in groep 5 en 6. Na zoveel jaar in een zelfde plaats vond 

ik het leuk om een nieuwe start te maken en ik ben blij dat ik dit bij jullie in Kloosterburen kan 

doen. 

Zomerlezen 

De kinderen van groep 4,5,6 en 7 hebben voor de zomervakantie een boek van de 

bibliotheek mee naar huis gekregen om te lezen. Zou u het boek weer aan uw kind mee naar 

school willen geven?  

 

T-shirts 

Zou u het T-shirt dat uw kind heeft gedragen tijdens schoolreis weer gewassen mee willen 

geven naar school? Het kan ingeleverd worden bij de leerkracht.  

 

Snoep op het schoolplein 

Regelmatig zien we dat kinderen met snoep op het schoolplein komen. U zult begrijpen dat 

we i.v.m. de veiligheid (gladde snoepjes), maar ook in het kader van sociale contacten (met 

wie deel je je snoep wel/niet?) dit niet kunnen toestaan. We vragen u om hier samen met ons 

alert op te zijn.   

 

Nieuwsbrief 

Dit schooljaar zal de nieuwsbrief op donderdag of vrijdag verstuurd worden.  

 

Tevredenheidsonderzoek vooraankondiging 

Na de herfstvakantie zal er bij alle scholen van Lauwers en Eems een 

tevredenheidsonderzoek afgenomen worden. De vragen worden gesteld aan de leerlingen 

vanaf groep 5, alle ouders en de medewerkers. U zult de uitnodiging om hieraan deel te 

nemen via uw e-mail ontvangen. Per gezin zal er één uitnodiging verstuurd worden. Om een 

representatieve uitslag te krijgen hopen we op een grote deelname. We gebruiken deze 

gegevens om van te leren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ter zijner tijd ontvangt u hier meer informatie over.  

 

Zonnebloemen 

Op 1 september hebben een aantal kinderen hun zonnebloem 

mee naar school genomen. Een enkeling een prachtige foto. 

Na het meten werd er voor de bovenbouw een prijs gegeven 

aan Fleur, zij had de langste zonnebloem van groep 5 t/m 8. Bij 

de onderbouw heeft Jannick gewonnen. Zijn zonnebloem was 

3.10 m: Dit was de langste zonnebloem van de hele school! 
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Informatieavond en zakelijke ouderavond 

Op dinsdag 4 oktober wordt de jaarlijkse informatieavond georganiseerd. Alle ouders zijn dan 
welkom op school en de kinderen kunnen laten zien waar zij mee bezig zijn. In sommige 
klassen wordt ook door de leerkracht het een en ander verteld. Hier wordt een rooster voor 
opgesteld en dat zullen we natuurlijk met u communiceren.  
Aansluitend verzorgt de ouderraad de zakelijke ouderavond. In de bijlage vindt u de agenda 
voor deze bijeenkomst. Om te weten hoeveel tijd er moet worden gereserveerd voor de 
rondvraag en waar nodig informatie te vergaren, vragen we u  om eventuele vragen te 
mailen naar Henrieke Sakey: h.sakey@lauwerseneems.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
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