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Agenda 

MR       28  juni 

Clinic wielrennen groep 7-8    30 juni 

Portfolio mee naar huis    6 juli 

OR       13 juli 

Schoolreis      17 juli 

Musical groep 8     19 juli 

Laatste schooldag     21 juli 

Start zomervakantie     22 juli    

 

Jarigen 

Tara Bos      28 juni 
Lente Brakema     5 juli 
Ahmad Ahmad     7 juli 
 

 
 
Kinderen en ICT 
Elke maand schrijft de ICT werkgroep van schoolbestuur Lauwers en Eems een artikel over 
‘Kinderen en ICT: 
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….. 
Het zomercadeautje van de Bibliotheek  
Lezen in de vakantie is leuk én slim!   
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de 
VakantieBieb vind je meer dan 60 mooie e-
books voor het hele gezin. 
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en 
1 juli komen hier de e-books voor 
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 
31 augustus 2017. 
Uit onderzoek* blijkt dat kinderen die 
gedurende de zomervakantie bijna niet 
lezen, maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug 
kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Dit 
heet “zomerval” of “zomerdip”. Lezen in de 
zomervakantie is daarom belangrijk voor 
elk kind. Dit kan digitaal met de VakantieBieb-app. De app bevat een leuke selectie 
leesboeken die na downloaden in een boekenkast worden geplaatst en als e-book of pdf op 
de tablet of smartphone gelezen kunnen worden.  
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De gratis app is beschikbaar in de App-store ( IOS) en Google Play store ( Android). Als u de 
app voor het eerst opstart, is uw boekenplank nog leeg. U kunt zelf boeken uitzoeken en op 
uw boekenplank zetten. Klik daarvoor bovenaan op het logo, en kies in het rolmenu "Boeken 
uitzoeken". 
*Nederlandstalig Onderzoek: 
Luyten, H., Schildkamp, K. & Verachtert, P. (2008). Vooruitgang in technisch lezen gedurende het schooljaar en de 
zomervakantie. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven 

 
Portfolio gesprekken plannen 
Donderdag 6 juli krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. We nodigen u in de week 
van 10-14 juli uit voor een gesprek hierover. Op woensdag 28 juni krijgt u een e-mail met een 
link naar de gesprekkenplanner. Via deze link kunt u zien welke tijden beschikbaar zijn en 
een tijd reserveren. Als u specifieke wensen heeft raden we u aan om niet te lang te wachten 
met het plannen van een gesprek.  
 
Schoolreis 
Op maandag 17 juli gaan alle kinderen van de groepen 1-7 op schoolreisje. De kosten van 
de schoolreisjes bedragen 23 euro per kind. We vragen u om het geld vóór 1 juli over te 
maken naar het rekeningnummer van de ouderraad: NL 98 RABO 0335 2533 77. Hierbij 
graag de naam van uw kind(-eren) vermelden.  
 
Groep 8 Kamp 
Kort verslagje van de kinderen van groep 8: 
‘De 1e dag hebben we spelletjes gedaan o.a. estafette en een watergevecht. 
De 2e dag gingen we ’s ochtends op de fiets naar het gevangenismuseum en die avond 
hadden we bonte avond en hadden we in groepjes allerlei dingen bedacht en uitgevoerd. 
Elke avond hadden we een kampvuur en hielden de jongens en de meiden elkaar wakker. 
 De 3e dag gingen we naar het zwembad en hebben we gewoon een beetje gechilled. 
KAMP WAS SUPER LEUK, GR. GROEP 8!!’ 
 
Groep 7-8 Pieterburen 
Maandagochtend zijn de kinderen van groep 7-8 naar Pieterburen geweest. Dit was in het 
kader van ‘Erfgoedschatten van de Marne’. De kinderen hebben geleerd over de kerstvloed 
van 1717.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 
Bijlage 1: Uitnodiging van de Dansgroep uit Kloosterburen: gratis proeflessen 
Bijlage 2: Rabo dikke banden race 15 juli 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hoi jongens en meiden, 
 
Een tijd geleden hebben jullie dansles gehad van juf Femke. Zij is trainster van Dansgroep 
Oldeclooster uit Kloosterburen. Met deze lessen (mogelijk gemaakt  door het Huis voor de 
Sport Groningen) willen we jullie laten zien hoe leuk dansen is. 
 
Uitnodiging  
We hopen natuurlijk dat je de lessen leuk vond. Als je het nu heel erg leuk vindt willen we je 
uitnodigen om op maandagavond met onze dansgroepen mee te trainen in het Kronkelhoes! 
De les voor de groepen 1, 2, 3 en 4 is van 17.30 uur tot 18.30 uur. Voor de groepen 5, 6, 7, 
en 8 is de les van 18.30 uur tot 19.30 uur.! Je krijgt 2 gratis proeflessen aangeboden. 
 
Informatie 
Dansgroep Oldeclooster is nu nog een onderdeel van carnavalsvereniging Oldeclooster uit 
Kloosterburen. Na de zomer zal de dansgroep verder gaan als “Dancing Kloosterburen” en 
geen onderdeel meer zijn van carnavalsvereniging OldeClooster.   
Een groepje ouders (Clarina Hegge, Cindy Wolda en Anja Vink) heeft zich ingezet om de 
Dansgroep te behouden en na de zomer kunnen dus de danslessen gewoon doorgaan met 
juf Femke! Rond de zomer zal meer informatie bekend zijn. 
 
Naast danslessen voor kinderen wordt er op maandagavond van 19.30-20.30 uur ook les 
gegeven aan volwassenen. Deze les bestaat uit een half uur zumba en een half uur workout. 
 
Lidmaatschap  
Het seizoen van de Dansgroep loopt gelijk met het schooljaar en zal bestaan uit ca. 40 
lessen. Het tarief voor kinderen (t/m 16 jaar) is € 120,00 per jaar. Dit komt neer op  
€ 3,00 per les. Voor volwassenen is het tarief € 140,00 per jaar. 
 
Vragen 
Je kunt ons even altijd aanschieten of even bellen: 
Clarina Hegge 06-26765061 
Cindy Wolda 06-22388567 
Anja Vink 06-15381728 
 
We zien je graag bij de proeflessen in het Kronkelhoes! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur van carnavalsvereniging Oldeclooster 
 
Clarina Hegge   Cindy Wolda   Anja Vink 
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RABO  DIKKE  BANDEN  RACE  KLOOSTERBUREN 2017 
 
Aan alle kinderen van de basisschool 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
Op zaterdag 15 juli wordt in Kloosterburen de Rabo Dikke Banden Race gereden.  De 
wedstrijd wordt georganiseerd door het Wielercomité Ronde van Kloosterburen, die hierbij 
wordt gesteund door de Rabobank. 
De Dikke Banden Race is een wielerevenement speciaal voor jongens en meisjes tot en met 
12 jaar uit Kloosterburen en omstreken. Uitgangspunt is: iedere deelnemer is een winnaar! In 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 hebben zo’n 100 kinderen meegedaan.  
 
Deelname is gratis! 
 
Er zijn 4 leeftijdsgroepen: 
Groep A:   tot en met 2011 rijden 1 ronde 
Groep B:   2009 en 2010 rijden 2 ronden 
Groep C:   2007 en 2008 rijden 3 ronden 
Groep D:   2005 en 2006 rijden 4 ronden  
Een ronde is ongeveer 1200 meter lang: start en finish is op de Hoofdstraat, linksaf de  
Kloostersingel, linksaf de Hoofdstraat. 
 
Aan deze race kun je alleen meedoen op je gewone fiets, mountainbike of city bike.  
Een lig- of racefiets mag beslist niet!  
Als de groepen niet te groot zijn starten jongens en meisjes tegelijk, maar worden wel apart 
geklasseerd. 
Je krijgt een t-shirt, helm en rugnummer. Daarna wordt je fiets gecontroleerd en worden de 
groepen klaar gezet voor de start. De 1e groep start om 12.00 uur. De volgende groepen 
starten steeds als de vorige groep gefinisht is. Na afloop lever je je helm weer in. Het 
rugnummer en shirt mag je houden. Als je het vol hebt gehouden krijg je ook nog een goody 
bag. 
Na de start blijf je eerst achter de motorrijders. Pas op hun teken mag je naar voren. 
 
De winnaars worden op het ere podium gehuldigd. 
 
Wil je meedoen ? 
Aanmelden: Bij voorkeur van te voren inschrijven via www.rondevankloosterburen.com of 
info@rondevankloosterburen.nl . Op zaterdag 15 juli, van 10.30 tot 11.30 uur  kun je je ook 
nog aanmelden, naast de bouw-/schaftkeet op de Damsterweg. 
 
Verdere info zie: www.rondevankloosterburen.nl. 
 
Tot slot 
We hopen dat je meedoet aan dit leuke evenement en dat je vader, moeder, ooms, tantes, 
opa, oma, buren enz. je komen aanmoedigen.  
 
Graag tot ziens op 15 juli 
Het Wielercomité Ronde van Kloosterburen 
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