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Agenda
Identiteitscommissie
Informatieavond voor ouders
Zakelijke ouderavond
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Oud papier
Margemiddag

28 september
4 oktober
4 oktober
5-14 oktober
15-23 oktober
24-25 oktober
1 november

Jarigen
Isabeau Doornbosch
Danique Rutgers
Romy Beerda
Jesse Werkman
Ellysia Hegge
Daniëlle Zuidema

26 september
26 september
2 oktober
2 oktober
3 oktober
5 oktober

Inzet leerkrachten
We zijn alweer een aantal weken van start in dit nieuwe schooljaar. Aan het einde van vorig
schooljaar hebben ingezet op een uitbreiding van de formatie, wat voor ons gelijk staat aan
de hoeveelheid leerkracht-uren die we kunnen inzetten. Het is ontzettend fijn dat dit door ons
schoolbestuur gehonoreerd is. Hierdoor kunnen we alle combinatiegroepen op een zeker
moment splitsen. We hebben dat met name ingezet op de ochtenden, zodat de kinderen
tijdens de basisvakken (rekenen, technisch lezen, taal/spelling en begrijpend lezen) in
kleinere setting les krijgen. Hierdoor kan de leerkracht veel meer tijd per kind besteden aan
instructie.
Informatieavond voor ouders
Op dinsdagavond 4 oktober wordt er van 18.30 uur tot 19.00 uur een informatie-avond voor
ouders georganiseerd. Het is vrije inloop en uw kind mag aan u laten zien waar hij/zij in de
klas mee bezig is. De leerkracht is natuurlijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Daarnaast is er specifieke groepsinformatie en zal de leerkracht op gezette tijden iets aan
alle ouders vertellen over de leerstof, of de organisatie van het huidige schooljaar.
Groep 1-2
18.15 uur
Groep 3-4
18.30 uur
Groep 5
18.45 uur
Groep 6
18.45 uur
Groep 7
18.30 uur
Groep 8
18.15 uur
Aansluitend wordt de zakelijke ouderavond gehouden, waarvoor u een uitnodiging van de
ouderraad hebt ontvangen.
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MR-leden
Namens het personeel zitten Nienke Compier, Franca Valstar en Sieneke Zijlstra in de
medezeggenschapsraad (mr). Namens de ouders zitten Mieke Frijters, Natasja Westers en
Urban Hansma in de mr. Alle drie de ouders stellen zich herkiesbaar.
Ook kunnen andere ouders zich natuurlijk aanmelden voor een plaats in de mr. U kunt dit
kenbaar maken bij de voorzitter van de mr Urban Hansma, of bij Henrieke Sakey:
h.sakey@lauwerseneems.nl. Bij nieuwe aanmeldingen gaat er een verkiezingsprocedure van
start.
GMR-lid
Bs Mandegoud valt onder de paraplu van het schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E). Van
alle basisscholen binnen L&E is er een afgevaardigde die zitting neemt in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De helft bestaat uit ouders, de andere
helft bestaat uit personeelsleden van Lauwers en Eems.
Als GMR-lid houd je je bezig met beleidsstukken op bestuursniveau. Voorbeelden zijn het
financieel jaarverslag, de begroting, de organisatiestructuur. De GMR is gesprekspartner van
de directeur-bestuurder van Lauwers en Eems. Ongeveer eens per maand is er een
vergadering. Deze vindt meestal plaats op één van de scholen van het schoolbestuur.
Na vier jaar een personeelslid in de GMR, is onze school nu aan de beurt om te wisselen
naar een ouder.
Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen? U kunt terecht bij Henrieke Sakey op school, of via
de mail: h.sakey@lauwerseneems.nl
Parkeren
Als er veel auto’s in de straat van onze school zijn worden er wel eens afritten van
buurtbewoners geblokkeerd. Zou u daar rekening mee willen
houden?
De Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober gaat de kinderboekenweek van start. Het
thema van dit jaar is ‘Opa’s en oma’s voor altijd jong’. In alle klassen
zal hier aandacht aan besteed worden.
Margedagen-Carnaval
Per jaar heeft een school een aantal uren die ze vrij kunnen indelen:
de marge-uren. Deze uren mogen de kinderen nog vrij krijgen buiten
de vastgestelde vakanties en andere vrije dagen. Dit schooljaar hebben we vrij weinig
marge-uren. De afgelopen twee schooljaren hadden we voldoende marge-uren om de
kinderen zowel de maandag als de dinsdag met Carnaval vrij te geven. Dit schooljaar is het
überhaupt lastig om vrij te geven rondom Carnaval. Gelukkig hebben we het kunnen
organiseren dat de kinderen de dinsdag vrij krijgen. Maandag worden alle kinderen gewoon
op school verwacht.

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
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