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Agenda
Voorstelling voor gr. 1-4
Dansworkshops
Schoolvoetbal
Margedag
Gr. 5-6 afsluiting ‘Scoor een boek’
ANWB streetwise
Paasviering
Paasweekend
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Vakantie

28 maart
4-11-18 april
5 april
6 april
11 april
12 april
13 april
14-17 april
18-20 april
21 april
22-30 april

Jarigen
Lisa Cats
Anne Mare Bakker
Ylana Scherff
Zjuul Bakker
Norman Ahmad
Cees Hegge
Allishha Seelen
Quinten de Vries

25 maart
27 maart
28 maart
31 maart
1 april
1 april
1 april
3 april

Gymlessen groepen 3-8
Op maandag 27 maart en 3 april gaat de tennisschool tennisles aanbieden aan de leerlingen
van groep 3 t/m 8. Dit valt gewoon onder schooltijd. Belangrijk is dat de kinderen het
volgende mee nemen die 2 data;
-lange sportbroek,
-shirt met lange mouwen,
-sportschoenen die je buiten kan dragen.
Indien het regent gaat de les niet door, dus dan ook graag de gewone gymkleding
meenemen.
Voorstelling groep 1-4 ‘Knuffels van mol’
Dinsdag 28 maart is er op school voor de kinderen van de groepen 14 een voorstelling van verhalen verteller Erik van Dort. Hij zal hierbij
begeleid worden door twee muzikanten.
"De dieren van het bos moeten vluchten, want er komen mensen
wonen in hun bos.
Mol heeft zijn holletje vol knuffels, maar van uil mag hij er maar één
meenemen. De dieren beleven hierbij spannende avonturen."
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Margedag
Donderdag 6 april zijn alle kinderen vrij. Dit is het moment voor het team om te vergaderen
over onderwijsinhoudelijke zaken.
Groep 3-4 naar de bibliotheek
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van groep 3-4 naar
de bibliotheek geweest. Hier werden de kinderen
voorgelezen en mochten ze zelf opdrachten uitvoeren.
De kinderen waren heel enthousiast over de
bibliotheek. Lid worden van bibliotheek is voor
kinderen gratis.
Voor meer foto’s kunt u terecht op onze website.
Nieuws uit de Bibliotheek
Lezen is ontzettend belangrijk om de wereld om je
heen te begrijpen en beter te leren kennen. We besteden op school veel aandacht aan lezen
en houden u als ouders ook graag op de hoogte van het laatste nieuws. Daarom hebben we
de leesconsulent van de bibliotheek gevraagd om regelmatig een nieuwsbericht van de
bibliotheek te vermelden in onze nieuwsbrief. Deze keer informatie over de kinderjury en
nieuwe boeken.
De Nederlandse Kinderjury 2017
Wat is het beste boek van vorig jaar? Dat bepaal jij! Maar niet
in je eentje. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar mogen
stemmen op hun favoriete boek uit 2016.Wil je dat je
lievelingsboek wint? Ga dan de strijd aan met andere
kinderen! Vertel ze wat zo goed is aan jouw boek en probeer
ze over te halen om er op te stemmen.
Stemmen kan in de Bibliotheek en op www.kinderjury.nl
Nieuwe boeken uit 2016
A
Aartsrivaal - Gerard van Gemert
A
Toffie en het vliegende penseelzwijn - Julia Boehme
A
Niesje Mis je - Margreet Schouwenaar
B
Niet voor Mietjes -Jo Claes
B
Het geheim van meneer hartjes - Simone de Jong
B
Luna's Flopfeest - Nanda Roep
ICT
Vandaag hebben we een proefopstelling van een LCD-scherm en bijbehorende I-pads
geleverd gekregen. We doen mee aan een proef van ons schoolbestuur Lauwers en Eems
om te ontdekken wat de voor- en nadelen van het werken met een LCD-scherm zijn. We
zullen enkele weken gebruik kunnen maken van deze ‘proefopstelling’ en zijn zelf ook zeer
benieuwd naar de mogelijkheden.
Vorige week hebben de kinderen van groep 7-8 een les gehad over ruimte indeling aan de
hand van ICT en het programma ‘Minecraft’. De kinderen kregen de opdracht om in groepjes
op het platte vlak een ontwerp voor een gebouw te maken en dit ruimtelijk moesten maken in
het programma. Hiervoor moesten zij een goed beeld hebben van hun gezamenlijk idee en
goed samenwerken. Op de website kunt u foto’s en een filmpje vinden over hoe dit in de klas
in zijn werk ging.
Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
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