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Agenda 

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 

Schoolvoetbal      5 april 

ANWB streetwise     5 april 

Margedag      6 april 

Paasviering      13 april 

Paasweekend      14-17 april 

 

Jarigen 

Noa Kloosterman     17 februari 
Maartje van Tilburg     25 februari 
Dinand de Vlieg     28 februari 
Tessa van der Veer     2 maart 
Joah Fleminks     7 maart 
Stijn Jansen      7 maart 
Ramon Mennes     9 maart 
 

Carnaval 
Gisteren hebben we op school een 
ontzettend gezellig carnavalsfeest 
gevierd. Eerst kwamen de kinderen in de 
klas waar ieders prachtige kostuum werd 
bewonderd. Ook kregen alle klassen 
bezoek van een lid van de raad van elf. 
De prins had voor de bovenbouw zelfs 
een heus carnavalsalfabet opgesteld.  
Vervolgens kwamen alle kinderen in de 
middenruimte om per klas een optreden 
te verzorgen voor de prins. We hebben 
het feest afgesloten met de polonaise 
door de school en de ouders van de ouderraad hadden iets lekkers te eten en te drinken 
verzorgd. Het was een geslaagde middag.  
We wensen u ook alvast een heel gezellig carnavalsweekend toe!   
 
Name 
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Muziek groep 5 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 5 hun muzieklessen afgesloten met een 
concert in het Kronkelhoes. Het was een prachtige muzikale avond waarop de kinderen van 
groep 5, onder begeleiding van het orkest van st. Caecillia, schitterden op het podium.  
 
Margedag 
Dinsdag 28 februari zijn alle kinderen vrij. Het team van bs Mandegoud heeft op die dag een 
studiedag. We gaan aan de slag met de gegevens van de toetsen. Naar aanleiding van deze 
gegevens stellen we onszelf de vraag wat we eventueel aan moeten passen in ons 
onderwijs. De plannen worden hierop aangepast en de gegevens van de kinderen worden 
verwerkt in hun eigen portfolio’s.  
Ook staat de muziekmethode 1,2,3Zing! op het programma. We hebben de afgelopen 
periode geoefend met het werken met deze methode. Op de studiedag zullen we weer een 
stapje verder gaan.  
 
Tulpenfair, wedstrijd 
Vorige week zijn alle kinderen van de school met hun klas naar een tulpenboer geweest. We 
waren uitgenodigd om op de boerderij te komen kijken. De kinderen hebben allemaal 
tulpbollen gepoot in een pot. Deze potten staan nu bij meneer Pauzenga. Op het moment dat 
de tulpen beginnen uit te komen krijgen alle kinderen hun eigen pot mee naar huis. Thuis is 
het zaak om de tulpen goed te verzorgen. De kinderen nemen de tulpen weer mee, zodat de 
jury van de tulpenfair op 23 maart kan beoordelen welke tulpen het mooist zijn geworden. De 
uitreiking zal op 25 maart tijdens de tulpenfair plaatsvinden.  
 
LEVO-lessen 
Van juf Nathalie: 
De afgelopen weken stonden voor groep 5 tot en met 8 in 
het teken van mensenrechten en vluchtelingen. Met 
behulp van o.a. materiaal van ‘Amnesty International’ 
hebben we ons verdiept in het leven van mensen die op 
de vlucht zijn en hebben we ontdekt hoe het zit met de 
mensenrechten in de wereld. We kwamen tot de 
conclusie dat het ook dichtbij huis niet altijd goed gesteld 
is met de mensenrechten. De kinderen hebben een eigen 
paspoort gekregen en informatiemateriaal waarvan ik 
hoop dat er ook thuis nog eens in wordt gekeken. Het is een omvangrijk onderwerp dat je 
niet in vier weken kunt bespreken. Maar op deze manier ontstaat er een stukje bewustzijn 
voor de leefwereld van de ander en dan met name voor de mensen en kinderen die, soms 
met gevaar voor eigen leven, ver weg of dichtbij, een bestaan proberen op te bouwen. 
 
Ook in de groepen 1 tot en met 4 is aandacht besteed aan de mensen in de wereld die soms 
zo anders zijn dan wij. Maar als je elkaar leert kennen dan is wat eerst vreemd was, soms 
juist datgene wat de ander heel speciaal maakt. We leren elkaar steeds beter kennen, 
hebben gekeken naar foto’s van mensen uit de hele wereld en ons daarover verwonderd. 
Alles in kleine stapjes, passend bij de kinderen. Bijvoorbeeld via filmpjes van ‘Kikker’, zijn we 
zo op weg naar een samenleving waarin begrip voor de ander leidt tot respect en een open 
hart voor de ander. 
Het hart stond ook centraal bij de les over Valentijn. Het onderwerp 
Valentijn sloot uitstekend aan bij de vorige lessen. Want het gaat tenslotte 
over het liefhebben van mensen. De kinderen mochten een hart maken 
en hopelijk zijn er velen verwend met een mooi hart of ander liefdevol 
gebaar. Natuurlijk staat de liefde voor de ander, de medemens of ook 
dieren, niet alleen op Valentijnsdag centraal. Het is eigenlijk de rode 
draad door vele lessen, het hele jaar door. 
Op de laatste lessen voor de vakantie is pastor Nellie bij de groepen 
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langs geweest. Ze heeft verteld over Carnaval. De kinderen waren erg enthousiast over de 
les van pastor Nellie. In aansluiting op het verhaal van de pastor ga ik na de vakantie met het 
thema Pasen-Veertigdagentijd aan de slag. Nieuw leven in alle mogelijke vormen zal hierbij 
centraal staan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 

 

Bericht van de bibliotheek 

Scoor een boek Thuiseditie 
Gezinnen kunnen thuis ook mee te doen aan Scoor een Boek! De kinderen van groep 5/6 
die via school meedoen, krijgen de poster in de klas. In de Bibliotheek zijn ook posters te 
krijgen.  Iedereen die het leuk vindt, mag dus meedoen! Je krijgt een gouden stickers bij een 
bezoek aan de bibliotheek. Kijk ook op de Facebook-pagina 
www.facebook.com/scooreenboek.  
 

 

Bericht van de R-K kerk: 

Carnavalsviering 
Op zaterdag 25 februari is er om 19.00 uur een carnavalsviering met pastor Hamersma in de 
R.K. kerk in Kloosterburen.  
Omdat het carnaval is, mag je verkleed naar de kerk. Prins Carnaval is er ook bij! 
Dus heb je net die middag kindercarnaval gevierd, hou dan je verkleedkleren maar aan en 
kom naar de kerk!  
 

http://www.facebook.com/scooreenboek

