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Agenda 

Gr. 1-4 Yoga      10 april 

Dansworkshops     11-18 april 

Gr. 5-6 afsluiting ‘Scoor een boek’   11 april 

Gr. 1-4 voorstelling     11 april 

Bibliotheekbezoek groep 1-2    12 april 

ANWB streetwise     12 april 

Paasviering      13 april 

Paasweekend      14-17 april 

Eindtoets groep 8     18-20 april 

Koningsspelen     21 april 

Vakantie      22-30 april 

 

Jarigen 

Esmee von Hebel     12 april 
Elize de Vries      14 april 
 
Fietscontrole groep 7-8 
Woensdag 12 april mogen alle kinderen van groep 7-8 hun fiets mee naar school nemen. De 
fietsen worden dan gecontroleerd door een deskundige van ANWB-streetwise.  
 
Pasen 
Donderdag 13 april worden er Paasactiviteiten op school georganiseerd. Deze dag is voor 
alle kinderen een continurooster, dat betekent dat alle kinderen op school blijven eten en om 
14.00 uur vrij zullen zijn. De ouderraad verzorgt de lunch, de kinderen hoeven alleen iets 
mee te nemen voor de fruitpauze. Alle ouders hebben een brief met extra informatie 
ontvangen via de e-mail.  
 
Gezondheidsweken 

Van 10 april tot 20 april worden er diverse activiteiten georganiseerd rondom 
een gezonde leefstijl. Er wordt ingezet op bewegen en gezond eten.  
Een greep uit de activiteiten is: Yoga en een voorstelling voor de groepen 1-4, 
smoothiefiets voor de groepen 5-8, danslessen voor alle klassen.  

 
Juf Annemiek 
Juf Annemiek en haar man verwachten een kindje. Ze gaat met zwangerschapsverlof op 1 
mei. Dat betekent dat ze maandag 10 april haar laatste gymles zal gaan geven aan de 
kinderen van Mandegoud.  
We zijn druk bezig om de vervanging te regelen, zodat de leerlingen wekelijks gymles blijven 
krijgen van een vakdocent. Zodra er bekend is wie juf Annemiek gaat vervangen krijgt u dit te 
horen. We wensen juf Annemiek een fijne zwangerschapsperiode! 
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Koningsspelen 
Vrijdag 21 april worden de Koningsspelen georganiseerd. Dit wordt weer een dag vol leuke 
activiteiten. Hoewel dit niet de reguliere schooldag is van groep 1, willen we alle kinderen 
natuurlijk wel uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. U kunt uw kind op de lijst bij de ingang 
opgeven. I.v.m. de organisatie sluit de inschrijving op dinsdag 
18 april.  
Via de e-mail ontvangt u binnenkort een brief hierover met extra 
informatie over kleding, eten en dergelijke.  
Deze dag hanteren wij voor de hoogste groepen een 
continurooster en zijn de tijden: 
Groepen 1-4 8.30- 11.45  
Groepen 5-8 8.30- 14.00  
 
Cito eindtoets groep 8 
Op 18, 19 en 20 april maken de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets op de ochtenden. 
Met het invoeren van de plaatsingswijzer heeft de uitslag van de eindtoets voor kinderen en 
ouders een andere status gekregen. Alle kinderen hebben al een advies betreffende het 
voortgezet onderwijs en hebben zich aangemeld bij een school. Echter, als het niveau van 
de eindtoets hoger uitwijst dan het gegeven advies, dan moet het advies van de basisschool 
heroverwogen worden. De toets wordt met deze manier van werken een ‘controlemiddel’, om 
te checken of het gegeven advies aansluit bij de uitslag van deze ‘eindtoets’. De kinderen 
krijgen de uitslag in een gesloten envelop mee naar huis als dit per post bezorgd is op 
school.  
Voor de school blijft de eindtoets een belangrijk gegeven richting de onderwijsinspectie. De 
school moet aan een bepaalde vastgestelde norm voldoen, afhankelijk van het landelijk 
gemiddelde. Als de uitslag bij ons bekend is zullen wij u hierover informeren in de 
nieuwsbrief.  
 
Kinderen en ICT 
Van de ICT-werkgroep van schoolbestuur L&E: 
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….. 
Mediadiamant  - Wegwijs in 
mediaopvoeding     
In februari 2017 heeft het onderzoekspanel 
PanelWizard Direct in opdracht van 
Mediawijzer.net onderzoek gedaan naar 
mogelijke hulpvragen van ouders 
betreffende beeldscherm-en mediagebruik 
van hun kinderen. Uit dit onderzoek blijkt 
o.a. dat bijna vier op de tien ouders 
aangeven wel hulp te kunnen gebruiken bij 
media-opvoeding, bijvoorbeeld door een ‘Schijf van vijf over media-opvoeding’ met concrete 
tips/adviezen (38%). Redenen hiervoor zijn dat hulp altijd welkom is, ze er zelf nog niet 
(voldoende) over hebben nagedacht, er dan misschien andere inzichten aan het licht komen 
en het een constant veranderende materie is. Bron: http://wqd.nl/dPwp 
Het model Mediadiamant  kan helpen bij de mediaopvoeding: De vijf kanten vormen samen 
de belangrijkste onderdelen van de mediaopvoeding: 
Genieten van de mogelijkheden  - PLEZIER 
Risico’s zoveel mogelijk voorkomen: VEILIGHEID 
Je kind begeleiden: SAMEN 
Weten wat geschikt is: INHOUD 
Momenten met en zonder: BALANS 
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Uitgebreide informatie en tips zijn te vinden op: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bericht van Dorpsbelangen 
 
Hallo Jongens en Meisjes. 
  
Op 12 April om 14.00 uur gaan we eieren zoeken met alle kinderen van basisschool 
Mandegoud en Peuterspeelzaal het Kruimelnestje.  
We gaan ons eerst verzamelen in het Oldeheem waarna we dan in twee verschillende 
groepen verspreiden bij de dieren weide en 
de Kloostertuin. We blijven natuurlijk wel op de paden! en laten de dieren in de dierenweide 
met rust. Jullie worden verdeeld in twee groepen:  groepen 0 tot en met 4 en 5 tot en met 8 ( 
Dit is de groep waar je ook in zit op de basisschool) 
 
Na afloop gaan we met elkaar iets drinken in het Oldeheem  
 
Groeten, 
Dorpsbelangen Kloosterburen. 
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