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Agenda
Oudergesprekken
Oud papier
GMR
IC
MR
Start kinderboekenweek
Informatie- en zakelijke ouderavond
Einde kinderboekenweek
Oud papier
Herfstvakantie

18-21 september
18-19 september
25 september
26 september
2 oktober
4 oktober
10 oktober
14 oktober
16-17 oktober
21-29 oktober

Jarigen
Noud Vink
Jesse Ruchti
Tim de Vries
Thomas Greidanus
Roos Kuizenga

9 september
11 september
12 september
18 september
19 september

We zijn weer begonnen!
Na het genieten van de vakantie beginnen de kriebels weer te komen, het nieuwe schooljaar
staat op de stoep. Voordat we het weten is de eerste schoolweek alweer voorbij. We zijn
weer begonnen en hebben er zin in!
Geboren
Wij feliciteren juf Annemiek en haar man van harte met de geboorte van hun
dochter Saar op 28 juli.

Verkeer & het halen en brengen van kinderen
Met het halen en brengen van de kinderen kan er veel
verkeer in de straat zijn. Om de situatie overzichtelijk en
veilig te houden vragen we u om de straat tijdens deze
drukke momenten te gebruiken als eenrichtingsverkeer:
autorijden met de school aan uw rechterkant. De fietsers en
voetgangers vragen we om te lopen op de stoep en te
fietsen op straat. Voor een zo veilig mogelijke
verkeerssituatie rekenen we op uw medewerking.

Nieuwsbrief basisschool Mandegoud

Afkortingen
In de documenten van school kunt u afkortingen tegenkomen van de verschillende
commissies en raden die op en rondom de school bestaan.
OR
Ouderraad,
Deze raad bestaat uit ouders van kinderen van school. Zij houden zich onder andere bezig
met de organisatie van de vele feestelijke activiteiten op school. Twee leerkrachten
zijn namens het schoolteam actief
betrokken bij de OR.
GMR Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
Bs Mandegoud valt onder schoolbestuur ‘Lauwers
en Eems’. Van elke school binnen de bestuur is er
een afgevaardigde in de GMR. Onderwerpen die
hier aan bod komen zijn de schoolvakanties, de
formatie. De GMR heeft contact met de directeur
bestuurder.
MR
Medezeggenschapsraad
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Onderwerpen die aan bod kunnen
komen zijn de indeling van de margedagen, de schoolgids. De MR heeft contact met de
schoolleider.
IC
Identiteitscommissie
Deze commissie bestaat uit zes ouders, vanuit de drie richtingen van onze
samenwerkingsschool. Zij vergaderen drie, of vier keer per jaar hebben als hoofdtaak de
identiteit van de school te bewaken. De IC heeft contact met de schoolleider en een
leerkracht.
T-shirts
Zou u het T-shirt dat uw kind heeft gedragen tijdens schoolreis weer gewassen mee willen
geven naar school? Het kan ingeleverd worden bij de leerkracht.
Stoetbomen
Zoals de traditie in Noord-Nederland in sommige dorpen nog
altijd in stand wordt gehouden, hebben ook de kinderen van
onze groep 3 de eerste schooldag een stoetboom gekregen.
Hiermee wordt de wijsheid van de leerkracht doorgegeven
aan de kinderen.
Stakingen in het onderwijs
Wij hebben in het onderwijs het leukste beroep dat we ons kunnen voorstellen en willen dat
graag zo houden.
Voor de zomervakantie hebben vele leerkrachten een uur gestaakt. Dit omdat wij aandacht
willen voor de werkdruk en de ongelijke salarissen. Het is goed om te merken dat het geluid
wordt gehoord in Den Haag. Echter, de kans bestaat dat op Prinsjesdag blijkt dat er niet
voldoende financiën en plannen door het kabinet zijn opgenomen om de problemen in het
onderwijs aan te pakken. In dat geval is de mogelijkheid dat er opnieuw wordt gestaakt zeker
aanwezig. We houden u uiteraard op de hoogte.
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Kennismakingsgesprekken
In de week van 18-22 september hebben de leerkrachten tijd gereserveerd voor
kennismakingsgesprekken met de ouders. U kunt u zelf opgeven middels de e-mail die u
maandag 11 september zal ontvangen. Als u specifieke wensen hebt op het gebied van
tijden adviseren we u om niet te lang te wachten.
De volgende geplande gesprekken zullen aan de hand van de portfolio’s in februari worden
georganiseerd. Gedurende deze periode kunnen zowel de leerkracht als ouders contact met
elkaar opnemen als daar aanleiding toe is, of als daar behoefte aan is. U bent altijd van
harte welkom om de school binnen te komen lopen en een
afspraak te maken. Via de e-mail kan uiteraard ook:
Franca Valstar
f.valstar@lauwerseneems.nl
Ellen Huberts
e.huberts@lauwerseneems.nl
Linda Stiekema
l.stiekema@lauwerseneems.nl
Nienke Compier
n.compier@lauwerseneems.nl
Sieneke Zijlstra
kmj.zijlstra@lauwerseneems.nl
Andrea Egberts
a.egberts@lauwerseneems.nl
Geertje Mejeur
g.mejeur@lauwerseneems.nl
Henrieke Sakey
h.sakey@lauwerseneems.nl
Marlon Schreuder
m.schreuder@lauwerseneems.nl
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 dec. t/m 7 januari (vrijdagmiddag 22 december alle kinderen vrij)
Margedagen 12-13 februari
Voorjaarsvakantie 24 feb. t/m 4 maart
Paasweekend 30 maart t/m 2 april
Margedag 11 april
Meivakantie 27 april t/m 13 mei
Pinksterweekend 19 t/m 21 mei
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september (vrijdagmiddag 20 juli alle kinderen vrij)
Verjaardagen vieren
De verjaardag van een kind is een prachtig moment om met elkaar te
vieren. In de ochtend mogen de kinderen trakteren in de groep en ’s
middags de klassen rond met een mooie verjaardagskaart.
Vacatures medezeggenschapsraad
Voor de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar drie ouders die samen met drie
leerkrachten de mr willen vormen. U kunt voor informatie, of aanmelding terecht bij de
leerkracht van uw kind, of bij Henrieke Sakey.

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
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