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Agenda 

Audit        15 mei 

Oud Papier      15-16 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 

Lieke Jansen      16 mei 
Yenna Lameijer     16 mei 
Lieke Huizenga     19 mei 
Resa Bos      23 mei 
Nora Staal      29 mei 
Vincent Mennes     1 juni 
 
 
 
Gymleerkracht 
Onze vakleerkracht gym Annemiek Steendam is vervroegd met zwangerschapsverlof 
gegaan. Het geven van fysieke lessen was voor Annemiek niet meer mogelijk. Met pijn in het 
hart heeft ze aangegeven dat ze eerder met verlof zal moeten gaan. We wensen haar een 

fijn verlof toe. 
Afgelopen maandag is Menko Wiersma gestart. Hij zal 
Annemiek tot januari vervangen. Menko is een 
enthousiaste vakleerkracht en is ook werkzaam op AOC 
Terra in Eelde. We heten Menko van harte welkom op 
onze school.  
 

Onderwijsassistent groep 1 
Afgelopen dinsdag is Annelies Smit als onderwijsassistent in groep 1 gestart. Zij zal op 
dinsdag- en donderdagochtend in groep 1 aanwezig zijn. Een onderwijsassistent werkt 
ondersteunend aan de leerkracht en begeleidt kleine groepjes kinderen.  
Annelies is ook werkzaam als peuterspeelzaalleidster in Eenrum, wat maakt dat zij veel 
ervaring heeft in het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. We zijn heel blij dat 
Annelies ons team tot de zomervakantie zal komen versterken.  
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Cito eindtoets  
Alle kinderen van groep 8 hebben de ‘Centrale Eindtoets’ gemaakt. Woensdag hebben alle 
kinderen in een gesloten envelop de uitslag mee naar huis gekregen om dit samen met hun 
ouders te bekijken.  
Naast een uitslag voor kinderen is de gemiddelde groepsscore voor de school een belangrijk 
gegeven, onder andere richting de onderwijsinspectie. Groep 8 heeft gemiddelde een uitslag 
van 534,1. Dit betekent dat onze school ‘groen’ is en daarmee een voldoende heeft.  
 
Schoolvoetbal 

Het meisjesteam van bs Mandegoud gaat op woensdag 17 mei in Harkstede 
strijden voor de eerste plaats van alle meisjesteams in de provincie 
Groningen. Om 14.25 uur zal eerste wedstrijd gespeeld worden. We nodigen 
alle ouders, grootouders, enzovoorts uit om ‘onze meiden’ aan te komen 
moedigen in Harkstede.  

 

Luizen 
Na de vakantie is er een luizencontrole uitgevoerd. Er zijn luizen en neten gevonden. De 
ouders van de desbetreffende kinderen zijn hierover geïnformeerd via de e-mail. Blijft u 
alstublieft waakzaam en blijf u kind controleren en kammen.  
 
Schoolreis  
Op maandag 17 juli gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje. Hieronder kunt u per 
groep lezen waar de reis dit schooljaar naartoe gaat.  
De groepen 1 en 2 gaan met de bus naar ‘Nienoord’ in Leek.  
De groepen 3 en 4 gaan met de bus Natuurschool naar Lauwersoog. Samen met 
de natuurschoolgids beleven ze een actieve dag buiten in de 
natuur. 
Groep 5,6 en 7 gaan samen in de bus naar ‘Het 
avonturenpark Hellendoorn’.  
De kosten van de schoolreisjes bedragen 23 euro per kind. 
We vragen u om het geld over te maken naar het 
rekeningnummer van de ouderraad: NL 98 RABO 0335 2533 
77. Hierbij graag de naam van uw kind(-eren) vermelden.  
Tegen die tijd ontvangt u een brief met alle informatie over de schoolreisjes. Hierbij kunt u 
denken aan vertrektijden, wat kinderen mogen meenemen, enzovoorts.  
We gaan er een spetterende dag van maken! 
Groep 8 gaat niet op schoolreis omdat zij op schoolkamp gaan naar Roden. De ouders van 
deze groep hebben hierover al meer informatie ontvangen.  
 
Groep 1 en 2 portfolio’s mee naar school 
Wilt u de portfolio’s van uw kind (-eren) weer mee geven naar school? De leerkrachten gaan 
het leerlingvolgsysteem van DORR weer invullen.  
 
Volgende nieuwsbrief 
In verband met het Hemelvaartsweekend zal de volgende nieuwsbrief op 1 juni verstuurd 
worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vormsel 
Aanstaande zaterdag, 13 mei, doen een aantal leerlingen van bs Mandegoud hun vormsel. 
De dienst begint om 19.00 in de Katholieke kerk. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. Wij wensen Fleur Halsema, George Hegge, Jan Willem Scholtens en Reinier Scholtens 
succes.  
 
 


