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Agenda 

GMR        14 maart 

Identiteitscommissie     20 maart 

Oud papier      21 maart 

Ouderraad      23 maart 

Voorstelling voor gr. 1-4    28 maart 

Schoolvoetbal      5 april 

ANWB streetwise     5 april 

Margedag      6 april 

Paasviering      13 april 

Paasweekend      14-17 april 

Eindtoets groep 8     18-20 april 

Konigsspelen      21 april 

Vakantie      22-30 april 

 

Jarigen 

Lieke Raangs      23 maart 
 
 
 
Oudergesprekken 
Vorige week hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen voor een gesprek over de 
ontwikkeling van uw kind. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Alle gesprekken vinden 
volgende week plaats. Het portfolio dient doorgaans als leidraad voor het gesprek tussen de 
leerkracht en ouders. Gisteren hebben alle kinderen het portfolio mee naar huis gekregen.  
 
Achter de schermen 
Landelijk is het al langer een probleem,  maar in Kloosterburen hebben we er ook steeds 
vaker mee te maken: gebrek aan invalleerkrachten.  
Als er geen invalleerkracht beschikbaar is zet het hele team zich in om ervoor te zorgen dat 
de kinderen er zo weinig mogelijk van merken. Afgelopen week waren juf Laura en juf 
Edwine door ziekte niet op school. Voor beide klassen waren er geen invalleerkrachten. Om 
toch les te geven heeft juf Ellen extra gewerkt, heeft meester Jasper extra gewerkt en heeft 
juf Henrieke extra gewerkt. De al aanwezige leerkrachten hebben extra ondersteund om alle 
randzaken zo goed mogelijk te laten verlopen. We doen dit, omdat we graag willen dat er zo 
weinig mogelijk onderbrekingen in het onderwijs zijn. 
Echter, als dit gebrek aan invalleerkrachten doorzet lijkt het onvermijdelijk dat er een dag 
komt dat een klas geen les kan krijgen. In dat geval zullen we contact met u opnemen en u 
vragen uw kind (-eren) thuis te houden. We willen dit nu met u delen zodat u weet dat dit bij 
ons op school speelt. Bovendien weet u op het moment dat een klas geen les kan krijgen, 
we alles geprobeerd hebben om het anders te regelen.  
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Begrijpend lezen en luisteren  
Begrijpend lezen en begrijpend luisteren is erg belangrijk op school en in het dagelijks 
functioneren van kinderen en volwassenen. Van ouders horen we regelmatig dat het lastig is 
voor de kinderen en vooral lastig om te oefenen. Voor begrijpend lezen is het noodzakelijk 
om vloeiend en vlot te kunnen lezen. Daarnaast zijn woordenschat, achtergrondkennis en 
het kunnen leggen van verbanden belangrijke pijlers. 
Wat kun je thuis doen? Het is voor het begrijpend 
lezen en luisteren van uw kind belangrijk dat u 
samen veel leest. Het leesplezier staat voorop. 
Maak er gezellige en ontspannen momenten van 
met boeken of (kranten)artikelen die uw kind 
interesseren. Hierbij is het belangrijk dat het kind 
hardop leest. Heb aandacht voor toon en het lezen 
van de leestekens. Het begrip van de tekst wordt 
bevorderd door vragen te stellen. Voor het lezen: 
waar zal de tekst over gaan? Wat weet je al van dit 
onderwerp? Tijdens het lezen: is er een stukje tekst waar je een vraag bij hebt? Waar raakte 
je in de war? Kom je een woord tegen wat je niet begrijpt? Zoek dit op in een woordenboek. 
Na het lezen: laat je kind verwoorden wat het zojuist gelezen heeft/wat u voorgelezen hebt. 
Vraag terug: wie, wat, waar, waarom? En waar blijkt dat dan uit? Hoe kom je bij dat antwoord 
en waar staat dat dan? Thuis kunnen kinderen op het internet oefenen met Nieuwsbegrip XL, 
andere tekstsoort. Ga hiervoor samen met uw kind zitten, zie en hoor wat het doet. 
Achtergrondkennis kan vergroot worden door bijvoorbeeld het kijken naar educatieve 
programma’s (Jeugdjournaal, het Klokhuis etc.). Op internet vind je oefeningen voor 
begrijpend lezen en waarmee je kind zijn/haar woordenschat kan vergroten,. Bijvoorbeeld 
ook op de volgende sites: www.digischool.nl, www.leestrainer.nl, www.kids4cito.nl.  
Met vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  
 
ANWB Streetwise  
Ook wij als school voelen ons mede-verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 5 april 2017 naar onze school te 
komen.  
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor 
alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de 
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals 
electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een 
fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.  
De vier onderdelen zijn: 
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van 
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van 
gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, 
inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik 
van een veiligheidgordel. 
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, 
fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 
filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise  
We gaan er samen met de kinderen een leerzame en gezellige dag van maken. 
 
 

 

http://www.kids4cito.nl/
http://www.anwb.nl/streetwise


Nieuwsbrief basisschool Mandegoud 

Schoolvoetbal 

Woensdag 5 april doen er twee teams mee van onze school aan schoolvoetbal. Van ter 

voren zullen ze met elkaar trainen onder begeleiding van meester Jasper. We vinden het 

natuurlijk ontzettend leuk als er veel supporters aanwezig zijn om onze teams aan te komen 

moedigen. Hieronder kunt u zien waar en welke tijden er gespeeld wordt.  

SPORTCOMPLEX WINSUM VV HUNSINGO 
Cat. A (elftallen)     Veld 1  

Teams Van Tot Veld 1 Uitslag 

A. Mandegoud Kloosterburen 18.00 -  18.20 u. A  - B - 

B. De Piramiden Winsum 18.20 - 18.40 u. C  - D - 

C. Tiggeldobbe Winsum 18.45 - 19.05 u. A  - D - 

D. De Wierde Winsum  19.05 -  19.25 u. B  - C - 

 19.30 - 19.50 u. A – C - 

 19.50 - 20.10 u. B – D - 

Cat. B (meisjes, zeventallen)     Veld 2a  

Teams Van Tot Veld 1 Uitslag 

A. De Piramiden Winsum 2 18.00 -  18.20 u. A  - B - 

B. De Wierde Winsum 2 18.20 - 18.40 u. C  - D - 

C. Tiggeldobbe winsum 2 18.45 - 19.05 u. A  - D - 

D. Mandegoud Kloosterburen 19.05 -  19.25 u. B  - C - 

 19.30 - 19.50 u. B – D - 

 19.50 - 20.10 u. A – C - 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 

 

 


