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Agenda
Margemiddag
Uiterlijk inleverdatum schoenendozen
Medezeggenschapsraad
Sint Maarten
Ouderraad
Sinterklaas
Identiteitscommissie
Ouderraad
Kerstvakantie

1 november
4 november
7 november
11 november
24 november
5 december
6 december
15 december
24 dec.-8 jan.

Jarigen
Thijs Stiekema
Kaylinn Seelen
Jan Willem Scholtens
Reinier Scholtens

29 oktober
2 november
8 november
8 november

Tevredenheidsonderzoek
Afgelopen maandag heeft u, per gezin, een link gekregen waarmee u een digitale vragenlijst
kunt invullen. We roepen iedereen op om hieraan mee te doen. Op school vullen de kinderen
van groep 5-8 een vragenlijst in. Ook alle medewerkers van onze school vullen dit in. Deze
feedback vanuit verschillende invalshoeken gebruiken we om te kijken of we op de goede
weg zijn en waar we zaken mogelijk kunnen veranderen.
Hoe meer mensen het invullen, hoe beter het beeld!
Bedankt
We kijken terug op een zeer geslaagde
kinderboekenweek. Er zijn ontzettend veel
leuke activiteiten geweest, onder andere
grootouders die voor hebben gelezen,
kinderen die verkleed als opa’s en oma’s oud
Hollandse spelletjes hebben gedaan, het
zingen van oud Hollandse kinderliedjes samen
met opa’s en oma’s. We willen de ouders en
grootouders willen bedanken voor de fijne
samenwerking en de grote opkomst en
betrokkenheid.
Via de website van de school zijn er foto’s te
vinden: www.mandegoud.nl
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Bibliotheek
Technische lezen, maar ook ‘vrij’ lezen en het beleven
van plezier aan lezen vinden we ontzetten belangrijk. In
samenwerking met de bibliotheek hebben we ‘bibliotheek
op school’. Dat betekent dat we elk jaar investeren in het
actueel houden van onze schoolbibliotheek en dat we
hetzelfde uitleensysteem hebben dat de bibliotheek ook gebruikt.
Via dit systeem kunnen we bijhouden welke boeken graag gelezen worden en wat voor soort
boeken we kunnen aanvullen. Daarnaast kunnen we het leesgedrag van de kinderen
bijhouden. Onze schoolbibliotheek is twee keer per week geopend van 8.30 tot 9.00 uur. Het
uitlenen en inleveren wordt door ouders georganiseerd. Deze ouders kunnen wel wat
versterking gebruiken. We zoeken ouders, of grootouders, of andere geïnteresseerden die
één keer per week, of één keer per twee weken een half uur willen helpen in onze
schoolbibliotheek. U kunt zich aanmelden bij Juf Franca Valstar, op school, of via de e-mail:
f.valstar@lauwerseneems.nl
ICT
Het is in onze maatschappij niet meer weg te denken: digitale mogelijkheden. Ook op bs
Mandegoud zijn we hiermee bezig. Vorig schooljaar hebben we met ons team vastgesteld
dat wij ICT meer willen gaan inzetten om passend onderwijs beter mogelijk te maken.
Hiervoor hebben we extra en nieuwere ICT-werkplekken nodig. Dit is een grote investering
voor een basisschool. Van het schoolbestuur hebben we de toestemming gekregen om 14
laptops en 7 i-pads aan te schaffen.
De ICT-werkplekken zullen ‘flexibel’ ingezet worden. Dat betekent dat kinderen hiermee aan
hun eigen tafel kunnen werken, of in de
middenruimte, of…. Ook betekent dit dat op het
ene moment een gehele klas via ICT aan het
werk kan, terwijl op het andere moment de ICTwerkplekken verdeeld worden over verschillende
klassen. Het is belangrijk te noemen dat ICT een
middel is. Dit middel komt niet in plaats van
instructie van een leerkracht en zal in eerste
plaats met name ingezet worden voor het
automatiseren op maat.
De mogelijkheden zijn enorm. We zullen de
aankomende maanden gaan ervaren wat we met deze nieuwe ICT-werkplekken kunnen
bereiken, hoe we dit goed kunnen organiseren en wat we hiervoor nodig hebben. In dit
proces worden we begeleid door een ICT-coördinator van ons schoolbestuur.
Margemiddag
Dinsdag 1 november is er een margemiddag. Alle kinderen zijn vrij. Voor het team is dit een
studiemiddag. ICT is een van de onderwerpen die aan bod komen.
Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
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