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Agenda 

Ouderraad      24 november 

Sinterklaas      5 december 

Identiteitscommissie     6 december 

Ouderraad      15 december 

Kerstvoorstelling     16 december 

Groep 1-4 middag vrij     22 december 

Kerstdiner      22 december  

Groep 5-8 middag vrij     23 december 

Kerstvakantie      24 dec.-8 jan.  

  

Jarigen 

Fleur Jansen      25 november 
Finn Oostema      28 november 
Iris Venema      28 november 
Wouter Leegte     30 november 
Megan Beerda     2 december 
Sander Boerma     4 december 
Ilse Werkman      8 december 
Yinthe van der Laan     9 december 
 
 
Sinterklaas 
In de bijlage kunt u het programma rondom Sinterklaas lezen.  
 
GMR 
Vanuit bs Mandegoud zal Peter-Edward Bos plaatsnemen in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van Lauwers en Eems.  
 
Splitsing groep 1 en 2  
De kleutergroep groeit uit tot een zeer goed gevulde groep. 
Dit is natuurlijk heel fijn voor de school. We wisten voor de 
zomervakantie al dat de groep na de kerstvakantie te groot 
zou gaan worden voor één leerkracht. Daarom zal na de 
kerstvakantie groep 1 en groep 2 gesplitst worden. De 
ouders van groep 1 en 2 hebben hierover een brief 
ontvangen met meer informatie.  
 
Luizen 
Op verschillende scholen horen we dat er meer luizen gesignaleerd worden dan normaal. U 
heeft hierover een extra nieuwsbrief ontvangen via uw e-mail. Woensdag aanstaande zal er 
een extra luizencontrole worden uitgevoerd. Als er luizen of neten worden aangetroffen, 
ontvangen de ouders hier een e-mail over.  
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Sirkelslag, een interactief spel tijdens de LEVO-les 
Van LEVO-juf Nathalie; 
Afgelopen weken heb ik met de leerlingen van groep 7 en 8 het 
spel Sirkelslag School gespeeld. Dit is een landelijk wedstrijd 
waar uiteindelijk 127 scholen aan mee hebben gedaan. In twee 
weken hebben we verschillende opdrachten moeten uitvoeren om zo tot een goed 
eindresultaat te komen. De opdrachten waren erg divers. Zo moest er een kippenhok 
gebouwd worden met alleen papier, schaar en plakband, er moesten raadsels worden 
opgelost, puzzels worden gemaakt en we hebben schoenen geruild, iedereen moest twee 
verschillende schoenen aan. Spannend, hilarisch en vooral heel leuk.  
Naast het spelelement hebben we ook geleerd dat het niet voor alle leerlingen in de wereld 
vanzelfsprekend is dat ze naar school kunnen. We zagen dit in een filmpje over een jongen 
in Afrika. Hij moet voor zijn eigen schoolgeld zorgen en slaagt daar ook in door middel van 
een handel in kippen/eieren. Een leerzaam onderdeel van het project.  
Het thema van de wedstrijd was: Ga voor Goud! Dit betekende dat je je talenten moest 
gebruiken. De presentatrice van het spel vertelde het Bijbelverhaal van de Talenten. 
Iedereen heeft talenten die je kunt gebruiken; je kunt goed luisteren, je bent een goede 
vriend(in), je bent goed in sporten of je bent een kei in het oplossen van raadsels. Alle 
talenten kwamen aanbod in de wedstrijd en het was mooi om te zien dat ieder talent van de 
leerlingen kon worden ingezet. Het ging er tenslotte om dat je het samen moet doen en dat 
alle talenten samen voor het beste resultaat zorgen.  
Voor onze school betekende dit dat we van de 127 scholen op de 5de plaats zijn beland! 
Een prachtig resultaat. En volgend jaar gaan we natuurlijk helemaal voor goud! 
Voor meer informatie over het spel verwijs ik u graag naar: 
https://www.sirkelslag.nl/school/over-sirkelslag  
Op de website van de school zijn vanaf volgende week een aantal foto’s te vinden.  

 Aandachtig luisteren naar  
een hoorspel met een raadsel. 
 

Samen werken aan het 
kippenhok. 
Bouw een kippenhok met 
papier, plakband en een schaar. 
Er moest een verdieping in 
zitten waarop een ei kon blijven 
liggen. 

 
Kerstvoorstelling 

Op vrijdag 16 december zal Martin Forget een voorstelling geven voor alle kinderen van de 

school: ‘Het kerstverhaal meneer Kampen’ Deze voorstelling is een bewerking van het 

verhaal “Christmas Carol” van Charles Dickens. Dit verhaal gaat over een man in een heel 

mooi huis, zijn naam is Jan Kampen. Meneer Kampen is heel rijk. Hij is de rijkste man van 

het land. Hij heeft al heel veel geld, maar hij wil 

nog meer geld hebben. Meneer Kampen is 

alleen…. Hij heeft geen vrouw, geen kinderen, 

geen vrienden… Meneer Kampen telt zijn geld 

drie keer per dag.  Het is 24 december, 

kerstavond. Morgen is iedereen vrij want dan is 

het kerst. Iedereen gaat dan samen feest vieren 

en samen delen. In ieder huis staat een prachtig 

versierde kerstboom en er branden overal 

lichtjes. Onder de boom liggen mooi verpakte 

cadeautjes en in de oven staat een heerlijke 

kalkoen…. Iedereen gaat samen feest vieren en 
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samen delen, behalve Jan Kampen. Vanavond zullen er drie geesten een bezoek brengen 

aan meneer Kampen die 1 voor 1 aan meneer Kampen zullen laten zien wat was, wat is en 

hoe zijn leven zal worden als hij niet verandert. 

Kerstvoorstelling groep 1 
Op vrijdag 16 december zal Martin Forget een voorstelling geven voor alle kinderen van de 
school: ‘Het kerstverhaal meneer Kampen’. Zie voor meer informatie het bericht hierboven. 
De vrijdag is normaal gesproken niet de schooldag van groep 1, maar we willen de kinderen 
van harte uitnodigen om hier wel bij aanwezig te zijn. Als uw kind naar de voorstelling gaat 
kunt u dit aangeven op het opgaveformulier bij de ingang van groep 1-2. Vrijdag 16 
december verwachten we de kinderen die opgegeven zijn om 10.30 uur op school, in hun 
eigen klaslokaal. Zij komen na de voorstelling om 11.45 uur met de andere kinderen buiten.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 

 
 
 

  

 


