
Nieuwsbrief basisschool Mandegoud 

 

bsmandegoud@lauwerseneems.nl 
Halsemastraat 6, 9977 SE Kloosterburen 

Nieuwsbrief 
Basisschool Mandegoud 
22 december 2016

 

Agenda 

Groep 5-8 middag vrij     23 december 

Kerstvakantie      24 dec.-8 jan.  

Medezeggenschapsraad    11 januari 

Oud papier      16-17 januari 

Ouderraad      26 januari 

Oud papier      13-14 februari 

Carnaval op school     16 februari 

Voorjaarsvakantie     18-26 februari 

Alle kinderen dinsdag vrij     28 februari 

 

  

Jarigen 

Irmlinde Blomsma     28 december 
Lisanna van der Maar    28 december 
Suzan Korhorn     1 januari 
Stef Dijkstra      13 januari 
Jolien Venema     13 januari 
Jarno Kolkena      20 januari 
 

 

Muzieklessen 

Vanaf januari gaan we nog gerichter ons muziekonderwijs vormgeven. We gaan aan de slag 
met de digitale methode “1,2,3 Zing”, een methode die ons 
leerkrachten een schat aan leuke liedjes en muzikale 
mogelijkheden geeft. In de loop van het jaar zullen we hier meer 
over laten weten, omdat er thuis ook mee gewerkt kan worden. 
Deze methode zal een basis vormen voor een doorlopende 
leerlijn voor muziekonderwijs.  
Naast deze methode willen we ook via grotere projecten werken 
met muziek. Op dit moment heeft groep 5 muziekles van juf 

Marjan van Sint Caecilia. In januari gaat elke leerling van deze groep spelen op een 
blaasinstrument en uiteindelijk wordt dit alles gepresenteerd in een voorstelling in het 
Kronkelhoes. 
Groep 6 is druk bezig met het componeren van een lied via de xylofoon. In februari / maart 
gaat groep 3 / 4 aan het werk met een muzikaal project van Het Houten Huis en groep 7 / 8 
gaat met de “Ede Staalkoffer” experimenteren. Voor groep 1 / 2 zijn we nog op zoek naar 
een leuke activiteit. 
Wat ons betreft wordt het een muzikaal 2017. 
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Cito-toetsen 

Twee keer per jaar nemen we landelijk genormeerde toetsen (van Cito) af bij alle kinderen 
op school. Dit is een moment waarop we gaan kijken waar het kind, de klas en de school 
vergeleken met het landelijk gemiddelde staat. Deze gegevens zijn onderdeel van het 
portfolio.  Vanuit de toetsgegevens analyseren we wat goed gaat en wat aandacht verdient. 
Natuurlijk leggen we dit beeld ook naast onze eigen ervaringen en de methodetoetsen. 
Vervolgens maken we plannen waar we op korte en lange termijn aan gaan werken. De  
toetsgegevens worden vanaf groep 6 ingevoerd in de ‘Plaatsingswijzer’. Dit is een instrument 
dat in Noord-Nederland door basisscholen wordt gebruikt om te ondersteunen bij het geven 
van advies richting het VO.  
De tweede week na de kerstvakantie zullen de toetsweken van start gaan. De toetsen zullen 
verspreid over enkele weken worden gemaakt.  
 
Nationale voorleesdagen groep 1 en 2: voorleesvaders gezocht 

Van 25 januari t/m 4 februari zijn de nationale 
voorleesdagen. Vorig jaar hebben vele vaders 
voorgelezen aan onze kleutergroep. Zowel de 
vaders als de kinderen hebben hier ontzettend 
van genoten. We zoeken voor groep 1 en 
groep 2 weer voorleesvaders. U kunt zich 
aanmelden bij de leerkracht van uw kind. In 
overleg zoeken we een geschikt moment voor 
het voorlezen.  

 
Wielen in de klas 
Er zijn kinderen die met schoenen met wieltjes op school komen. Dit is ontzettend leuk om 
mee te spelen op het plein. In school en specifiek in de klas vinden we de wielen onder de 
schoenen niet handig. Na de kerstvakantie zullen we de kinderen bij binnenkomst vragen om 
hun schoenen uit te doen. Uw kinderen kunnen schoenen, of pantoffels voor in de klas 
meenemen.  
 
Fijne feestdagen! 
We wensen u allen een heel fijne kerstvakantie. We 
hopen dat u gezellige feestdagen heeft en zien u graag 
weer in het nieuwe jaar!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 
 

 

 

Onderstaande bericht is van de kinderkerstcommissie van de R.K. kerk: 

 

KINDERKERST  
Op zaterdag 24 december is er om 18.30 kinderkerst in de R.K. kerk in Kloosterburen. 
Kinderen van onze school gaan het kerstverhaal van De Kleine Trommelaar spelen. Na 
afloop is er buiten bij de levende kerststal gluhwein, chocolademelk en ranja. 
 
Iedereen is welkom! 
 
De kinderkerstcommissie 


