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Agenda 

Oud papier      13-14 februari 

Concert groep 5     15 februari 

Carnaval op school     16 februari 

Voorjaarsvakantie     18-26 februari 

Alle kinderen dinsdag vrij     28 februari 

Medezeggenschapsraad    6 maart 

GGD groep 2 en 7     7 maart 

Portfolio mee      9 maart 

GMR        14 maart 

Identiteitscommissie     20 maart 

Oud papier      21 maart 

Ouderraad      23 maart 

 

Jarigen 

Jasper Barkmeijer     6 februari 
Arwin Bolt      6 februari 
Fleur Halsema     7 februari 
Esmée Koster      8 februari 
Gert-Jan Mulder     8 februari 
André Bolt      11 februari 
Jari Bolt      15 februari 
Noa Kloosterman     17 februari 
 
Voorleeswedstrijd 
Woensdag 15 februari zal Leyonie de Vlieg bs Mandegoud vertegenwoordigen tijdens de 
regionale voorleeswedstrijd. Dit wordt gehouden in basisschool de Negen wieken in Winsum. 
We wensen Leyonie veel succes en plezier! 
 
Carnaval 
Natuurlijk vieren we ook dit jaar carnaval op bs Mandegoud. Dit zal plaatsvinden op 

donderdagmiddag 16 februari. In de klassen wordt er een les 
gegeven over carnaval en hierbij zullen leden van de raad van elf 
ondersteunen. Vervolgens treden de kinderen op voor de prins in 
de middenruimte en zullen we uiteraard met elkaar de polonaise 
lopen. We sluiten de middag af in de klassen met iets te drinken 
met iets lekkers.  
We hopen natuurlijk dat alle kinderen de middag verkleed op 
school zullen komen. 
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Documentaire 
Enige tijd geleden hebben de kinderen van groep 4 meegewerkt aan het programma ‘We 
doen het zelf wel’. Dit is een documentaire waarin een aantal dorpen belicht wordt die het 
heft in eigen handen neemt. In Kloosterburen wordt de dorpscoöperatie gevolgd. Groep 4 is 
te zien als ze aan het werk zijn in de moestuin. Zondag 19 februari 16.20 wordt dit 
uitgezonden op NPO2.  

  
 
Sportieve gezonde school 
Vorige week vrijdag is Sjaak Leeman gestart met bewegingslessen vanuit het project 
‘Sportieve gezonde school’. De les aan groep 2 is erop gericht dat kinderen spelenderwijs 

ontdekken wat ze allemaal kunnen en 
toewerken naar bewegingslessen zoals ze 
aangeboden worden vanaf groep 3. 
De lessen aan groep 5-6 en groep 7-8 zijn erop 
gericht om via bewegingsonderwijs de sociaal-
emotionele ontwikkeling aan te spreken. Hierbij 
kunt u denken aan het omgaan met 
samenwerken en winnen-verliezen.  
Daarnaast zijn er tijdens de ochtendpauzes 
pleinspelletjes aangeboden, waaraan alle 
kinderen mee mogen doen.   
 

 
Portfoliogesprekken 
Donderdag 9 maart krijgen alle kinderen een portfolio mee naar huis. Hierin kunt u 
observaties over werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de brede ontwikkeling 
vinden. Verder zijn er toetsgegevens en werkjes van de kinderen in opgenomen. Met deze 
informatie willen we u zo breed mogelijk informeren.   
U wordt voor de week van 13-17 maart uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht naar 
aanleiding van het portfolio. We spreken u graag, zodat we informatie kunnen uitwisselen en 
samen kunnen bespreken hoe we uw kind zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Ouders en 
school hebben daarin een verschillende ‘hoofdverantwoordelijkheid’, maar de gebieden 
onderwijs en opvoeding overlappen elkaar veelvuldig. Daarom zien we uit naar weer een 
fijne samenwerking tussen school en ouders.  
Op donderdag 2 maart ontvangt u een uitnodiging via uw e-mail. U kunt dan zelf via een link 
aangeven welke van de beschikbare tijden u schikt.  
 
Kinderen en ICT 
Van de werkgroep ICT van Lauwers en Eems: 
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….. 
Waar zijn onze kinderen anno 2017 online? 
Op Facebook, Twitter, Snapchat, What’s-app? Uit het Nationale 
Social Media Onderzoek 2016 van onderzoeksbureau ‘Newcom 
Research & Consultancy’ blijkt dat Instagram en Snapchat 
veruit het  meest populair zijn onder jongeren. De leeftijd 

waarop kinderen online gaan, komt elk jaar lager te liggen. Op 
dit moment is dat gemiddeld vanaf  10 jarige leeftijd 
(Bron:www.bewustsocialmedia.nl). Kinderen helpen bij het creëren van een 
veilige en positieve sociale online omgeving is en blijft een belangrijke taak. 
Het gaat niet meer over óf we aandacht moeten besteden aan sociale media, 
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maar over hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het is dan handig 
enigszins  te weten waar het over gaat en waarom het blijkbaar zo boeiend is voor onze 
kinderen. Onderstaande YouTube filmpjes geven u een inkijkje in de wereld van Instagram 
en Snapchat: 
Snapchat:  https://www.youtube.com/watch?v=hKIZKDeEwWE  (6.48 min.) 
Instagram: https://www.youtube.com/watch?v=ZI53A3_Mp2Q&t=22s  (4.44 min.) 
 
Mocht u meer willen weten over deze social platforms en de bijbehorende privacy 
instellingen dan is het E-book ‘bewust social media’ een aanrader. Via een download ( € 
4,95) vanaf de site: www.bewustsocialmedia.nl  heeft u een handig naslagwerk (speciaal 
voor ouders) in huis. 
 
Voorleesdagen groep 1 en 2 
Afgelopen week zijn in groep 1 en 2 veel 
extra boeken voorgelezen. Door vaders, 
door Christine Bos van de bibliotheek en 
door kinderen van groep 8. De kinderen 
hebben genoten van de verhalen en de 
boeken. Het is fijn dat er altijd een aantal 
vaders bereid is om hier tijd voor vrij te 
maken.  
Het voorlezen stimuleert vele gebieden, 
zoals begrijpend luisteren, concentreren en 
de woordenschat. Uit onderzoek is gebleken 
dat het voorlezen door vaders de 
woordenschat extra stimuleert. Oorzaak hiervoor is dat moeders de neiging hebben om 
moeilijke woorden te omzeilen en rekening te houden met de woordenschat van kinderen. 
Vaders blijken dit veel minder te doen en lezen gewoon wat er in het boek staat. Hierdoor 
komen kinderen in aanraking met woorden die zij nog niet kennen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 

Bericht van de GGD: 

GGD ook via WhatsApp te bereiken  
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD 
Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw kind en de 
doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter 
altijd te bereiken bij  
vragen over opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben 
ze ook een WhatsApp nummer. Handig!  
  
GGD Groningen  
Telefoon:    050 367 4991                
WhatsApp:    06 10565212  
Facebook:    facebook.com/ggdgroningen  
Website:   www.ggd.groningen.nl 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKIZKDeEwWE
https://www.youtube.com/watch?v=ZI53A3_Mp2Q&t=22s
http://www.bewustsocialmedia.nl/

