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Agenda
Pinkstervakantie
Kamp groep 8
Schoolfotograaf
IC
OR
MR
Clinic wielrennen groep 7-8
Portfolio mee naar huis
OR
Schoolreis
Musical groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie

3-11 juni
14-16 juni
20 juni
20 juni
22 juni
28 juni
30 juni
6 juli
13 juli
17 juli
19 juli
21 juli
22 juli

Jarigen
Jens Oostema
Sophie von Hebel
Elin van der Klei
Sil Bolt
Nikki Vink
Susan Durenkamp
Sophie Wolda

2 juni
4 juni
4 juni
9 juni
13 juni
19 juni
20 juni

Schooltuintjes groep 3-4
Voor het derde jaar mogen er kinderen van Mandegoud werken in de moestuintjes van de
Kloostertuin. Hiervoor heeft de school een samenwerking met Klooster&buren. De kinderen
van groep 3-4 zullen hier dinsdagmiddag 13 juni mee starten.
De groep wordt in tweeën gesplitst De tuinlessen worden
verzorgd door juf Janine, juf Ellen geeft een andere les in de
Kloostertuin. De groepen wisselen elkaar af. De seizoenen en
de ontwikkeling van planten zijn voorbeelden van onderwerpen
die bij de tuinlessen aan bod kunnen komen. Daarnaast willen
we kinderen ook meenemen in de verbinding met het dorp. Van
eerdere jaren weten we dat de ouderen hun wandeling rondom
de tuinlessen plannen en zij maken graag contact met de
kinderen. Ook hebben we ervaren dat kinderen zich betrokken
voelen bij de tuin en hiervoor willen zorgen, ook buiten de
tuinlessen.
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Schoolvoetbal
Het meisjesteam van bs Mandegoud heeft op woensdag 17 mei in Harkstede gevoetbald. Zij
zijn naar huis gegaan met de vierde plaats van alle meisjesteams in Groningen. Ze hebben
super gevoetbald en we zijn trots op het team en deze knappe prestatie!

Schoolfotograaf
Dinsdag 20 juni komt de schoolfotograaf op school. Alle kinderen
zullen apart op de foto komen en ook met hun broer en/of zus. Foto’s
met broertjes/zusjes die nog niet op school zitten kunnen gemaakt
worden vanaf 8.00 uur.
Daarnaast zullen er natuurlijk ook groepsfoto’s van de klas gemaakt
worden.

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 auto’s naar de Natuurschool in 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
De kinderen van groep 1 en 2 worden in de klas gebracht door ouders, grootouders
enzovoorts. Dit is een fijn overgangsmoment van huis naar school.
Met veel volwassenen in het lokaal kan het voor sommige echter kinderen overweldigend
zijn om binnen te komen en zijn plekje te zoeken in de kring. We merken dat het afscheid
voor sommige kinderen lastig wordt. Daarom willen we u verzoeken om dit moment zo kort
mogelijk te houden. Wilt u met uw kind nog even een boekje lezen, dan graag achter uw
zoon of dochter gaan staan. Zo blijft het overzichtelijk en kan elk kind zijn eigen stoel kan
vinden en kan gaan zitten. We willen bewerkstelligen dat het afscheid prettig verloopt voor
alle kinderen.
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Verhildersum groep 3-4
Op woensdag 24 mei brachten de leerlingen uit de groepen 3 en
4 een bezoek aan Marie, het dienstmeisje op Verhildersum. Dit
is onderdeel van het erfgoedtraject van de gemeente de Marne.
Dit project geeft de kinderen een kijkje in het leven van Marie,
het dienstmeisje en Edzard, het zoontje van de borgheer. Op
verschillende manieren wordt hun leven met elkaar vergeleken
en wordt de vergelijking met het leven van de leerlingen
gemaakt. De kinderen maakten kennis met het leven op de borg
zo’n 100 jaar geleden en werden de verschillen ontdekt tussen
arm en rijk, vroeger en nu.

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wandel4daagse
Hierbij willen we iedereen bedanken voor een super 4daagse. Ruim 50 kinderen en hun
(groot)ouders hebben meegelopen met de 4 daagse. Het is leuk om te zien dat er tijdens de
4daagse ouders en grootouders weer mensen treffen die ze jaren niet gezien hebben. Op
alle avonden was er gelukkig een ouder die de koffie en frisdranken wilde verzorgen. Wij
hopen dat er volgend jaar ook weer voldoende mensen zich hiervoor aanmelden, misschien
met 2 personen per avond……
Ook hiervoor hartelijk bedankt!
Op de slotavond ontvingen de kinderen van de organisatie hun welverdiende medaille en
een zakje chips. Namens de ouderraad waren er roosjes voor de kinderen. Dit werd ook zeer
gewaardeerd.
Volgend jaar lopen we de 4daagse vanaf 28 mei in de landelijke 4daagse week.
Tot volgend jaar!
Groeten Nathaly en Bianca
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