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Agenda 

Sint Maarten      11 november 

Ouderraad      24 november 

Sinterklaas      5 december 

Identiteitscommissie     6 december 

Ouderraad      15 december 

Kerstvakantie      24 dec.-8 jan.  

  

Jarigen 

Roos de Haan      13 november 
Roshani de Haan     13 november 
Mirthe Staal      14 november 
Ronald Kat      16 november 
Vera Dijkstra      17 november 
Sophie van Tilburg     20 november 
Roëll Knol      24 november 
Fleur Jansen      25 november 
 
Tevredenheidsonderzoek  
Van de 72 verzonden vragenlijsten aan ouders, zijn er 39 ingevuld. We bedanken u hartelijk 
als u hieraan meegewerkt heeft. We hopen dat er nog ouders zijn die het alsnog invullen. 
Hoe meer vragenlijsten ingevuld zijn, hoe beter een beeld van de school ontstaat. Als u er 
nog niet aan toe bent gekomen, heeft u de kans tot en met 13 november om dit te doen.  
 
Luizen 
Er is melding gedaan van luizen en neten. We vragen u om uw kind (-eren) goed te 
controleren. We horen het graag van u als u luizen en/of neten aantreft.  
 
Stagiair groep 7-8 
Maandag 21 november zal Jasper Stern met zijn stage starten in groep 7-8. Meester Jasper 
volgt de opleiding tot leerkracht aan de Pedagogische Academie. Hij zit nu in zijn laatste jaar. 
Deze stage is zijn eindstage. Vorig schooljaar heeft meester Jasper zijn stage ook in onze 
bovenbouw uitgevoerd. We heten hem wederom van harte welkom bij ons op school.  
 
Verkeer 

Vanuit de provincie worden er door het schooljaar verschillende 

verkeersactiviteiten aangeboden. Vorige week heeft groep 1-2 een 

voorstelling bekeken in het speellokaal. Dit ging over ‘Paolo de 

zebratemmer’. Tijdens de voorstelling werd er aandacht besteed aan 

autogordels omdoen, de functie van een stopplicht, buiten spelen/fietsen 

op straat, uitstappen uit een auto en oversteken.  
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Sint Maarten 
De kinderen van groep 1-2 zijn donderdag met hun prachtige lampion 
naar het Oldeheem geweest. Ze hebben voor de bewoners gezongen 
en hebben daar getrakteerd. Het is een traditie om dit te doen en we 
zijn blij dat het ook dit jaar weer gelukt is! We wensen iedereen veel 

plezier bij het Sint Maarten lopen in de dorpen vanavond.   
 
Voorleeskampioen 
Elk jaar wordt er op onze school een voorleeswedstrijd georganiseerd. Hier mogen de 
kinderen uit de hoogste klassen aan meedoen. Leyonie de Vlieg mag zich dit schooljaar de 
‘voorleeskampioen van bs Mandegoud’ noemen. Van harte gefeliciteerd! 
Leyonie zal onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd. 
 
Gevonden voorwerpen 
Er blijven geregeld spullen liggen op school. Mist uw kind iets? De spullen zullen nog twee 
weken in de middenruimte staan om opgehaald te worden. Wat er daarna overblijft zal 
gedoneerd worden via de Humanitas inzamelbak.  
 
Medezeggenschapsraad, mr 
Van de oudergeleding van de mr:  

Voor veel ouders blijft het begrip mr nog een beetje lastig te omschrijven. Als je op het web 

zoekt naar de term staat er: medezeggenschapsraad is een, al dan niet per wet, ingesteld 

zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of een organisatie. Deze raad is een 

adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden. Vergelijkbaar met een 

ondernemingsraad voor bedrijven. Eenvoudiger gezegd is het een groep waarin ouders van 

leerlingen en leerkrachten meepraten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op 

school. Scholen zijn verplicht om zowel ouders als leerkrachten te betrekken bij het beleid 

van school.  

De ouderleden van de mr zijn ook het aanspreekpunt voor andere ouders als zij vragen of 

klachten hebben over schoolzaken; niet over individuele leerlingen. Op dit moment zijn 

Urban Hansma, Natasja Westers en Mieke Frijters de vertegenwoordigers van de ouders. Er 

wordt ongeveer zeven keer per schooljaar vergaderd. Tijdens deze vergaderingen worden er 

veel verschillende zaken besproken, bijvoorbeeld toegekende subsidies, stagiaires, of 

nieuwe methodes. Er staan er onderwerp op de agenda die op dat moment van belang zijn.  

 
Kinderen en ICT 
Van de redactie ICT-werkgroep L&E: 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. 
Computer, telefoon, tablet spelen daarin een belangrijke rol. Om u als 
ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in 
de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze 
keer over….. 
Week van de Mediawijsheid 2016 
Dag in, dag uit worden we overspoeld met informatie. Kunnen we echt en onecht nog 
onderscheiden? Wat doen beelden en informatie met onze emoties?  
In de Week van de Mediawijsheid (18 t/m 25 november 2016) staat het thema ‘Feit, Fake of 
Filter’ centraal: hoe werkt beïnvloeding in onze wereld vol media. 
 

Nieuwe technologische ontwikkelingen (denk aan Virtual Reality) 
maken dat informatie nog intenser binnenkomt. Feit of Fake? Het 
wordt op steeds jongere leeftijd belangrijk om beelden te leren 
interpreteren en emoties daarin te leren herkennen. Immers, met de 
komst van tablets en smartphones in de gezinnen komen kinderen 
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op steeds jongere leeftijd met informatie en beelden in aanraking. Recent onderzoek  “Ienie 
Miene Media 2016 “ toont aan dat 4 op de 10 ouders kinderen tussen 0 en 2 jaar al kennis 
laat maken met de smartphone. 16% Doet dit al vóór de eerste verjaardag van hun baby. 
(Iene Miene Media is een jaarlijks onderzoek van Mediawijzer.net naar het mediagebruik van 
jonge kinderen) 
Via de website https://weekvandemediawijsheid.nl/ kunt u volgen welke activiteiten er plaats 
vinden tijdens deze week.  Wilt u samen met uw kind(eren) aandacht besteden aan 
mediawijsheid, speel dan de ouder en kind quiz. Deze quiz is te vinden op 
https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/ en nodigt uit tot gesprek. Want ook al hebt u 
weinig met social media: blijf betrokken, blijf praten en blijf vragen stellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 

 
 
 
Bericht van de R.K. kerk:  
 
Gezinsviering 
Op zondag 20 november is er om 9.30 een gezinsviering in de R.K. kerk in Kloosterburen.  
We gaan het hebben over koningen. Wat is een goede koning? Wie zou jij een kroon 
opzetten? Trump? Willem-Alexander?  
  
Tot ziens op 20 november. 
  
De Gezinsvieringgroep  
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