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Agenda 

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 

Yinthe van der Laan     9 december 
Marenthe van der Maar    12 december 
 
 
 
Kerst 
In de kerstbijlage kunt u ons volledige kerstprogramma vinden.  
 
Decoteam 
Vind u het leuk om aan de hand van thema’s te versieren? Heeft u creatieve ideeën om onze 
halletjes aan te kleden? Kunt u mooie raamschilderingen maken? Vindt u het leuk om in een 
team samen te werken naar een mooi versierde school? Dan zoeken we u! Vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, enzovoorts. We zouden het fantastisch vinden als er mensen zijn die 
ons willen helpen bij het leuk aankleden van de school. In overleg met elkaar besluiten we 
welke thema’s er in het jaar aan bod komen. Ook zullen we een budget beschikbaar stellen 
waarmee het decoteam kleine extra spulletjes kan aanschaffen. Voor meer informatie en 
opgave kunt u terecht bij Franca Valstar: f.valstar@lauwerseneems.nl  
 
ICT Mandegoud 
Zo langzamerhand druppelen alle materialen binnen: laptops met een laadkar, muizen, 
koptelefoons en I-pads met een laadkar en koptelefoons. Ook de wifi is aangepast.  
Het was een proces dat tijd kostte, maar we kunnen nu samen gaan uitvinden en ervaren 
wat ICT voor ons onderwijs kan betekenen.  
We zullen starten met de bekende programma’s zoals de methodesoftware van ‘Wereld in 
getallen’, ‘Veilig leren lezen’, ‘Nieuwsbegrip’,  en ‘TaalActief’, maar ook aanvullende 
programma’s zoals ‘Rekentuin’ en ‘Taalzee’.  
ICT wordt op onze school ingezet als middel om passend onderwijs beter mogelijk te maken. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ICT aantrekkelijke werkvormen biedt die kinderen 
motiveren.  
 
Luizen 
Bij de luizencontrole zijn luizen en neten gesignaleerd. Blijft u alstublieft waakzaam. De 

meest effectieve aanpak blijkt zorgvuldig en veelvuldig kammen met de luizenkam te zijn.   
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ICT-idee 
Van de werkgroep ICT van Lauwers en Eems: 
Kinderen en ICT 
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….. 
Creatief met de app ‘Quiver’, breng een kleurplaat tot leven.  
Wilt u in de vakantie samen met uw kind(eren) kerst- en / of 
nieuwjaarswensen maken ?  Dan is de app ‘Quiver’ iets voor  u. 
Kort gezegd, door het kleuren van een kleurplaat via deze app kunt u met de kleurplaat tot 
leven brengen. De app is gratis en beschikbaar voor  de Ipad of Android tablet of phone. 
Vanaf de site http://www.quivervision.com  zijn nog  meer kleurplaten te  vinden voor deze 
app. 
Via het menu op de tablet kun u van het verrassende effect een filmpje 
maken en delen met uw familie en vrienden via bijvoorbeeld ‘What’s app’ 
of ‘Facebook’. 
Bovenstaande is en voorbeeld van Augmented Reality: aan wat u ziet 
wordt (in dit geval door de app) een virtuele laag toegevoegd en geeft 
verrassende effecten. 
Stappen 
-download de app QUIVER 
-klik na het openen van de app op het icoon met het boekje 
-kies een kleurplaat en print die uit ( in het mapje quiver starter is de 
kleurplaat met de vuurpijlen te vinden)Kleuren maar! 
-open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de vlinder 
-blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een rood, daarna een groen scherm 
verschijnen (soms duurt dit eventjes om te laden) 
-Klik op je touchscreen op de onderdelen van de kleurplaat !! 
Zie verder voor een korte uitleg en een voorbeeld: 
https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ    
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
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