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Agenda 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 25 september 

Identiteitscommissie     26 september 

Medezeggenschapsraad    2 oktober 

Start kinderboekenweek    4 oktober 

Dag van de leraar, staking: de school dicht  5 oktober 

Informatie- en zakelijke ouderavond   10 oktober 

Einde kinderboekenweek    14 oktober 

Oud papier      16-17 oktober 

Herfstvakantie      21-29 oktober 

 

Jarigen 

Isabeau Doornbos      26 september 
Danique Rutgers     26 september 
Rikki Rispens      27 september 
Romy Beerda      2 oktober 
Jesse Werkman     2 oktober 
Ellysia Hegge      3 oktober 
Vayenne Blomsma     5 oktober 
Daniëlle Zuidema     5 oktober 
 
 
Beroepenmiddag 7-8 
Vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad met de medezeggenschapsraad, de 
identiteitscommissie en het schoolteam. Het thema van deze avond was ‘verbinding’, gericht 
op het rijker maken van ons onderwijs in verbinding met de omgeving. Een van de ideeën 
was het gebruikmaken van de kennis van onze ouders in de vorm van een beroepenmiddag 
voor groep 7-8.  
Alle ouders van groep 7-8 hebben deze week een informatiebrief gekregen over twee 
beroepenmiddagen. We zoeken 
mensen die het leuk vinden om 
aan kinderen in kleine groepjes te 
vertellen over hun beroep, wat 
daar allemaal bij komt kijken en 
welke opleiding ze daarvoor 
gevolgd hebben. We willen 
kinderen hiermee helpen om zich 
te oriënteren op de toekomst. Om 
alle kinderen aan te spreken 
zoeken we zoveel mogelijk variatie 
in beroepen. Lijkt het u leuk om de kinderen hierbij te helpen, of weet u iemand die dat leuk 
vindt? Laat het ons weten via de leerkrachten of bsmandegoud@lauwerseneems.nl  
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Verbinding ‘Mien Toentje’ 
Vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad met de medezeggenschapsraad, de 
identiteitscommissie en het schoolteam. Het thema van deze avond was ‘verbinding’, gericht 
op het rijker maken van ons onderwijs in verbinding met de omgeving. Een van de ideeën 
was het aangaan van een samenwerking met ‘Mien toentje’. Bij Mien Toentje krijgen mensen 
met een beperking dagbesteding. Het doel is deze mensen werk te bieden dat aansluit bij 
hun kwaliteiten en ze echt onderdeel te laten zijn van de maatschappij.  
Vanaf dinsdag 3 oktober zullen de kinderen van groep 7-8 elke week in wisselende groepjes 
ongeveer drie kwartier samenwerken met mensen van ‘Mien toentje’. Wekelijks zal een klus 
opgepakt worden. Afhankelijk van het weer zal dit in school, of op het plein plaatsvinden. U 
kunt hierbij denken aan het verwijderen van onkruid of kopiëren.  
Ons doel van de samenwerking is dat kinderen van onze school kennismaken en verbinding 
zoeken met mensen die anders zijn, maar ook gedeelde verantwoordelijkheid voor de school 
en de directe omgeving. Hierdoor wordt wederzijds respect en begrip gestimuleerd.  
 
Kinderboekenweek 
Lezen is de sleutel tot kennis. We besteden daarom bij ons op 
school veel aandacht aan lezen en plezier beleven aan lezen. Van 
4 tot en met 15 oktober 2017 wordt er op verschillende manieren 
aandacht besteed aan de kinderenboekenweek. Het thema is: 
Griezelen. Gruwelijk eng!  
 
 
BS Mandegoud is vanaf dit schooljaar een B-Fit school!  
B-Fit is een samenwerking tussen v.v. Kloosterburen, BS Mandegoud en Huis voor de Sport 
Groningen. Gezamenlijk hebben we subsidie aangevraagd om gezond leven te stimuleren in 
samenwerking met onze directe omgeving.  
B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een unieke manier kennismaken met gezond 
leven, bewegen en eten. Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen 
goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun! 

Door kinderen op jonge leeftijd te leren om gezond 
te eten en veel te bewegen, wordt de leefstijl op 
latere leeftijd positief beïnvloed. Stimuleren van 
gezond gedrag bij de jeugd van nu betekent 
investeren in de toekomst. 
Het programma bestaat uit diverse activiteiten die 

in de lessen aan bod komen. U kunt hierbij denken aan lessen over smaak en gezonde 
voeding, maar ook aan extra beweegmomenten als beweegtussendoortjes en clinics van 
verschillende verenigingen. Daarnaast vinden er pauze-activiteiten plaats en wordt er één 
keer per jaar een B-Fit test gehouden: een test die de fitheid van de kinderen meet.  
De komende twee jaar is B-Fit coach Rik Smit van Huis voor de Sport Groningen verbonden 
aan de school om het schoolteam te ondersteunen tijdens de uitvoering van het project. 
Mocht u nog vragen hebben over het programma B-Fit, dan kunt u contact opnemen met de 
B-Fit coach, Rik Smit per e-mail r.smit@hvdsg.nl. Neem ook eens een kijkje op de website: 
www.gezondb-fit.nl.  
 
Schooltuintjes 
Maandagmiddag aanstaande starten de kinderen van groep 4 met het afronden van het 
verbouwseizoen in de schooltuintjes. Dit kalenderjaar zullen ze dat nog vier keer doen. 
Volgend jaar krijgt dit weer een vervolg, dan zal groep 3 starten.  
We willen hiermee, in samenwerking met de coöperatie ‘Klooster en Buren’, kinderen kennis 
laten maken met de natuur en het zelf verbouwen van gezonde producten. De ouderen 
vinden het ontzettend leuk om te komen kijken en de kinderen van goede adviezen te 
voorzien.  
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Kinderen en ICT  
Van de ICT werkgroep van het schoolbestuur Lauwers en Eems: 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en 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…..  
Nepnieuws  
Het staat op internet, maar is het waar en hoe controleer je dat? Het vervelende is, dat hoe 
meer er op een bericht geklikt wordt, hoe vaker het verschijnt in zoekmachines en op social 
media. Het is daarom zo belangrijk dat kinderen 
informatievaardigheden leren en gebruiken om berichten en 
informatie te beoordelen. Het moet eigenlijk een tweede natuur 
zijn van ons allemaal om je af te vragen: wie is de afzender, 
welke bronnen zijn er gebruikt. Bewust en kritisch met nieuws 
en berichten om gaan is een must om “echt en nep” van elkaar 
te leren onderscheiden. Onderstaande checklist kan daar wellicht bij helpen:  
1. Lees het hele bericht en niet alleen de titel: een titel trekt alleen maar de aandacht;  
2. Waar komt het artikel vandaan: de grote nieuwsmedia hebben zich te houden aan 
vastgestelde regels;  
3. Is het satire of een column: overdreven grappig is vaak een aanwijzing dat het niet om 
echt nieuws gaat;  
4. Welke bronnen zijn gebruikt: goede berichten vermelden altijd de bronnen, bekijk die ook;  
5. Wie heeft het artikel geschreven: zoek of er iets bekend is van de schrijver zoals andere 
artikelen, informatie over hem/haar;  
6. Controleer de datum: aan oud nieuws heb je niet zoveel;  
7. Vraag ook anderen naar hun mening: praten over nieuws en kritisch lezen helpt.  
 
Naschoolse activiteiten 
Geachte ouders 
Doordat ik om 15:15 uur klaar ben met mijn lessen bewegingsonderwijs in Ulrum, heb ik te 
weinig  tijd om de naschoolse activiteiten in Kloosterburen  te starten om 15:30 uur. 
Daarom starten de activiteiten om 15:45 uur met groep 3 t/m 5, en 16:30 uur t/m 17:15 uur 
met  groep 6 t/m 8. 
 
Hopend op jullie begrip. 
Sportieve groet, 
Luit Zuidersma 
Sportcoach de Marne 
 
Kinderpostzegels 
Woensdag 27 september gaan de kinderen van groep 7-8 kinderpostzegels verkopen. De 
opbrengst van de actie gaat naar een goed thuis voor álle kinderen: 
-voor hulp aan kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven. 
-om duizenden kinderen in Afrika die nu werken naar school te laten gaan. 
De kinderen zijn deze woensdag om 12.00 uur vrij, zodat ze onder andere vrolijke Jan, Jans 
en de kinderen-zegels en –kaarten en grappige Buurman&Buurman-pleisters kunnen 
verkopen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

 

 


