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Agenda
Oud papier
Stakingsdag
MR
GMR
Alle kinderen middag vrij
Kerstdiner
Alle kinderen middag vrij
Kerstvakantie
GGD-screening groep 2 en 7
Muziekuitvoering Kronkelhoes groep 5

11-12 december
12 december
14 december
20 december
21 december
21 december
22 december
23 dec.- 7 jan.
30 januari
31 januari

Jarigen
Ilse Werkman
Yinthe van der Laan
Mariska Visser

8 december
9 december
14 deceber

Kerst
De decembermaand is altijd een heel gezellige tijd. De eerste tekenen van kerst
zijn alweer zichtbaar in school. Natuurlijk hebben we weer allerlei verschillende
activiteiten georganiseerd. Hierover kunt u lezen in de speciale kerstbijlage.
Staking
Dinsdag aanstaande is onze school gesloten in verband met de staking. Meer informatie
hierover kunt u onder andere hier vinden.
De naschoolse activiteiten van Meester Luit zijn een initiatief van gemeente de Marne en
staan daarmee los van de staking. Deze activiteiten gaan wél door.
Muziek groep 5 rectificatie datum
Groep 5 krijgt momenteel muziekles van de muziekdocente die ook de lessen verzorgt voor
muziekvereniging st Caecillia. In een van de vorige nieuwsbrieven werden data
aangekondigd voor het concert van groep 5 in het Kronkelhoes. Dit is,
in verband met Carnaval, veranderd naar 31 januari 19.00-19.30. Alle
ouders, grootouders, familieleden, buren enzovoorts zijn van harte
welkom om te komen genieten van dit concert.
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Levensbeschouwelijk onderwijs
Gedurende het schooljaar zijn er een aantal momenten ingepland waarop de
kinderen een gastles krijgen. Donderdag 7 december is Pastor Nellie Hamersma
op school geweest om te vertellen over de advent: de vier zondagen voor kerst.
De advent is een periode van voorbereiding op kerst. Elke week wordt er een
extra kaars aangestoken om aan te geven hoelang het nog duurt voordat het
kerst is. In de middenruimte hebben we deze vier kaarsen een plekje gegeven.
ICT
Momenteel zijn we bezig met de bestelling van nieuwe devices (laptops en Ipads) voor onze
school. Deze devices worden in elke klas ingezet en verwisselen gemakkelijk van lokaal door
de verrijdbare oplaadkoffers. Op dit moment kunnen we een groep laten werken met laptops.
Als de bestelling geleverd wordt kunnen we ook een groep laten werken met Ipads.
Op deze manier kunnen we goed schakelen tussen het werken met ICT als leermiddel en de
vele andere werkvormen (schrijven, samenwerken, spelvormen, et cetera)
Kinderen en ICT
Van de redactie van de ict-werkgroep van ons schoolbestuur L&E:
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…..
Creatief met de app Quiver: breng een kleurplaat tot leven.
Door het kleuren van een kleurplaat via de app Quiver kunt u met de app de kleurplaat tot
leven brengen. De app is gratis en beschikbaar voor iPad , iPhone, Android
tablet of phone.
Vanaf de site http://www.quivervision.com zijn nog meer kleurplaten te vinden
voor deze app.
Via het menu op de tablet kun u van het verrassende effect een filmpje maken
en delen met uw familie en vrienden via What’s app of Facebook ,Instagram etc.
Bovenstaande is een voorbeeld van Augmented Reality: aan wat u
ziet wordt (via de app) een virtuele laag toegevoegd en geeft
verrassende effecten.
Stappen:
-Download de app QUIVER,
-Klik na het openen van de app op het icoon met het boekje,
-Kies een kleurplaat en print die ( in het mapje quiver starter is de
kleurplaat met de vuurpijlen te vinden). Kleuren maar!
-Open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de vlinder
-Blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een rood,
daarna een groen scherm verschijnen (soms duurt dit eventjes om
te laden)
-Klik via het touchscreen op de onderdelen van de kleurplaat.
Via deze link vindt u een korte uitleg en voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van Dorpsbelangen en ontmoetingspunt Kloosterburen:
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Op woensdag 6 januari vanaf 14.00 uur organiseert Dorpsbelangen Kloosterburen samen
met het ontmoetingspunt kloosterburen een kinderbingo. Lijkt het je gezellig om te komen,
geef je dan op via dorpsbelangenkloosterburen@gmail.com zodat we rekening kunnen
houden met de inkopen.
Tot dan!
Groeten Dorpsbelangen Kloosterburen en Ontmoetingspunt Kloosterburen

Nieuwsbrief basisschool Mandegoud

