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Agenda 

Vakantie      22-30 april 

IC-MR-team      2 mei 

Praktijk fietsexamen groep 7-8   4 mei 

Bevrijdingsdag, kinderen vrij    5 mei 

Audit        15 mei 

Schoolvoetbal meisjes    17 mei 

Hemelvaartsweekend     25-28 mei 

GMR       30 mei 

Pinkstervakantie     3-11 juni 

Kamp groep 8      14-16 juni 

Schoolfotograaf     20 juni 

 

Jarigen 

Thomas van Tilburg     5 mei 
 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 5 april waren de eerste voorrondes van schoolvoetbal in 
Winsum. Het jongensteam heeft dapper gestreden, maar was helaas niet 
door. 
Het meisjesteam heeft alle wedstrijden gewonnen en mocht door naar de 
tweede ronde in Uithuizermeeden. Ook daar hebben ze hun krachten als 
team laten zien en eindigden ze als eerste. Het vervolg is dat het 
meisjesteam op woensdag 17 mei in Harkstede mag gaan strijden voor de 
eerste plaats van alle meisjesteams in de provincie Groningen. 
We nodigen alle ouders, grootouders, enzovoorts uit om ‘onze meiden’ aan 
te komen moedigen in Harkstede. Tijdens zijn nog niet bekend en worden 
gedeeld als we het weten.  
 
Audit 
In Nederland heb je in het basisonderwijs te maken met de onderwijsinspectie. Van een 
oordelend karakter is het steeds meer naar de rol van een ‘kritische vriend’ gegaan. Wat 
echter niet is veranderd is dat er een basis is waaraan elke school moet voldoen. U kunt 
hierbij denken aan goede instructie voor taal en rekenen.  
Mandegoud heeft momenteel het ‘basisarrangement’ van de inspectie. Dat betekent dat het 
voldoende is en dat er eens per vier jaar een inspecteur op bezoek komt. Volgend schooljaar 
zal dat plaatsvinden. We willen daar echter niet op wachten en hebben een auditteam 
uitgenodigd. Zij hebben allerlei documenten toegestuurd gekregen die zij zullen bestuderen. 
Daarnaast komen zij op maandag 15 mei op school om mee te kijken in de klassen en in 
gesprek te gaan met alle medewerkers van de school. Uiteindelijk zal hier een rapport van 
worden gemaakt met kwaliteiten en leerpunten van de school. Deze bevindingen nemen we 
mee in het schooljaarplan van 2017-2018.  
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IC-MR-team 
Eens per twee jaar komen de identiteitscommissie, de medezeggenschapsraad en het team 
samen om een actueel onderwerp uit te diepen. De vorige keer ging dit over het profileren 
van onze samenwerkingsschool. Die bijeenkomst is uiteindelijk uitgemond in het prachtige 
feest rondom het 12,5 jarige bestaan van Mandegoud. 
Deze keer zal de avond in het teken staan van ‘verbinding’. Dit is een kernwoord in het 
beleid van de identiteit van Mandegoud. Daarnaast is het ook actueel in de manier waarop 
we werken en hoe onze directe omgeving functioneert. Hierbij kunt u denken aan de 
samenwerking met vele verenigingen, stichtingen en bedrijven.  
 
Praktijk fietsexamen groep 7-8 
Donderdagochtend 4 mei worden de kinderen van groep 7-8 in Ulrum verwacht voor het 
praktijkgedeelte van het fietsexamen. Vanuit school gaan de kinderen hier gezamenlijk heen. 
Voordat de kinderen hun kennis laten zien worden de fietsen gecontroleerd op veiligheid. 
Hierbij kunt u denken aan een bel, de verlichting enzovoorts.  
 
Smoothiefiets 
In het kader van de gezondheidsweken van de gemeente de Marne zijn 
er diverse activiteiten op school georganiseerd. Eén daarvan was de 
smoothiefiets: een fiets die een blender aandrijft. Het fruit voor de 
smoothies hebben we gedoneerd gekregen van de Coöp uit Kruisweg, 
hartelijk dank!  
 
Kinderen en ICT 
Van de ICT-werkgroep van 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….. 
Snel, sneller, snelst… 
De technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Al eerder hebben we geschreven over 
het belang van wijs om leren gaan met alles wat de technologie ons biedt. 
Denkt u aan: “augmented reality” (dec. 2016) ” internet of toys” (februari 2017) , “ 
mediadiamant ” (maart  2017). 
We stappen deze keer heel even in de wonderlijke wereld van de technologie, de wereld 
waarin en waarmee onze kinderen groot worden, gewoon als 
voorbeeld van wat er achter de schermen nu al gebeurt: 
Dit slimme verband (zie afbeelding) moet het genezen van 
een wond inzichtelijk gaan maken. De Britse Swansea 
University wil binnen een jaar een test kunnen doen met 
verband dat via sensors in de gaten houdt hoe de wond 
onder het verband geneest en die informatie vervolgens 
doorstuurt via een (5g) netwerk. Dat moet onnodig verwisselen van verband verminderen. 
Het 3D-geprint verband moet bovendien verbinding maken met een telefoon om gegevens 
door te sturen over de lichamelijke gesteldheid en activiteit van een patiënt, aldus een 
professor van de Swansea University tegen de BBC. 
Bron: https://tweakers.net 
Sensoren, 5G, 3D: voor ons nu nog begrippen van óóit, voor onze kinderen zullen het straks  
begrippen van nu zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bericht van de Tennisclub 

  
Zin in tennis deze zomer? Kom dan tennisles volgen op de tennisbanen in 

Kloosterburen naast het voetbalveld. Vraag klasgenootjes, buurmeisjes en 

buurjongens om mee te komen. Helemaal leuk!  Als we een groep van (6-) 

8 tennissers hebben zal Willem Kloos(clubtrainer) de lessen geven op 

donderdagmiddag(ergens tussen 16.00 en 18.00); duur van de les 1 uur. 

In totaal 15x een les a €4 per uur.  Opgeven of voor vragen:       

tckloosterburen@hotmail.com  of  0595-481885   

 

 

 

Bericht van de wandelvierdaagse 
 
De startplaatsen zijn dit jaar als volgt:  
 
Maandag 8 mei   Sportveld Leens 
Dinsdag 9 mei    Sportveld Kloosterburen 
Woensdag 10 mei   Dorpshuis Vierhuizen 
Donderdag 11 mei   Sportveld Ulrum 
Vrijdag 12 mei    Sportveld Zoutkamp 
 
De 10 km lopers beginnen om  17.30  uur 
De   5 km lopers beginnen om  17.45  uur 
(Op vrijdagavond starten de 5 km lopers vooralsnog om 18.00 uur) 
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