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Schoolgids en informatieboekje
Elk schooljaar krijgt ieder gezin een informatieboekje met daarin alle praktische
informatie. De schoolgids kunt u lezen via onze website: www.mandegoud.nl
Op verzoek krijgt u desgewenst een papieren versie.
Begin en einde schooltijd
De leerkrachten zijn tenminste één kwartier voor het begin tot één kwartier na
het einde van de lessen aanwezig. In de praktijk zijn ze natuurlijk langer op
school, maar binnen deze tijden zijn ze altijd op school bereikbaar.
Wij verzoeken u om de kinderen niet eerder dan 8.15 uur en 12.45 uur naar
school te sturen, vanaf deze tijden is er toezicht. Daarvoor zijn de leerkrachten
bezig met de voorbereiding van de lessen of ze lunchen.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s ochtends om 8:15 uur en ’s middags
om 12:45 in de klas gebracht worden, zo is er voldoende tijd om rustig afscheid
te nemen en kunnen de lessen om 8:30 uur en 13:00 uur rustig beginnen.
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 11.45 uur en
13.00 - 15.15 uur
Woensdag
8.30 – 12.30 uur
De pauzes zijn voor groep 3 t/m 8 zijn van 10.15 uur tot 10.30 uur.
1) De kinderen van groep 1 zijn vrijdag vrij.
2) De kinderen van groep 2, 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
Pauze
In groep 1, 2 eten de kinderen om 10.30 uur gezamenlijk in de kring, de
leerlingen van groep 3 t/m 8 eten in de klas. Wilt u een tas, met daarin fruit en
drinken, meegeven? Geen snoep en frisdrank, alstublieft.
Overblijven
Overblijven tussen de middag is mogelijk op verzoek van ouders. Toezicht
wordt gehouden door overblijfouders. Indien uw kind regelmatig overblijft kan er
een strippenkaart worden gekocht van € 6,- ; € 12,-; of € 24,Levo lessen
Twee keer per week krijgen de leerlingen les in levensbeschouwelijk onderwijs.
Eén van deze lessen worden verzorgd door GVO docente Nathalie van der
Bleek en voor deze lessen hanteren we de methode “Heb ’t lef”.

Schoolvakanties en margedagen 2017-2018
Vakantie

Periode PO L&E

Zomervakantie 2017

22 juli t/m 3 september 2017

Herfstvakantie

21 okt 2017 t/m 29 okt 2017

Margemiddag

22 december 2017

Kerstvakantie

23 dec 2017 t/m 7 jan 2018

Margedagen

12-13 februari 2018

Voorjaarsvakantie

24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018

Goede vrijdag

30 maart 2018

e

2 Paasdag

2 april 2018

Margedag

11 april 2018

Meivakantie

27 apr 2018 t/m 13 mei 2018

Koningsdag

27 april 2018 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag

5 mei 2018 (valt in meivakantie)

Hemelvaartsdag

valt in de meivakantie

Pinkstervakantie

21 mei 2018

Margemiddag

20 juli2018

Zomervakantie 2018

21 jul 2018 t/m 2 sep 2018

Gym
- De kleuters maken dagelijks gebruik van het speellokaal en/of het plein.
- Tijdens de gymles dragen de leerlingen gymkleding.
- Indien uw kind niet mee kan doen met de gym verwachten wij dat u dit
schriftelijk of telefonisch doorgeeft aan de groepsleerkracht.
- De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.
- Het verdient aanbeveling op gymdagen zoveel mogelijk sieraden (ringen,
kettinkjes, oorbellen, enz.) en horloges thuis te laten. Het kan zoek raken
en als het niet afgedaan wordt is het gevaarlijk. Kinderen met lang haar
moeten dit vast dragen.
- Er is geen reservekleding op school, wanneer leerlingen hun gymspullen
vergeten zijn mee te nemen, kunnen zij niet mee gymmen.
Gymlokaal:  0595-481852
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Afspraken tandarts, huisarts, orthodontist, enz.
Wij verzoeken u deze afspraken zo veel mogelijk te maken buiten schooltijd.
Verlof
Voor overige verlofaanvragen kunt u van de groepsleerkracht een verlofformulier krijgen, verlof dient minimaal 10 dagen van te voren worden
aangevraagd te worden.
Ziek melden
Indien uw kind niet op school kan komen, verzoeken wij u voor schooltijd te
bellen. Het telefoonnummer is: 0595 – 481747
Nieuwsbrief
Iedere twee weken krijgt uw een nieuwsbrief via de e-mail.
Team
Schoolleider
Henrieke Sakey

h.sakey@lauwerseneems.nl

Groepsleerkrachten
Nienke Compier
Andrea Egberts
Ellen Huberts
Linda Stiekema
Franca Valstar-Bosschart
Sieneke Zijlstra
Edwine Zanen

n.compier@lauwerseneems.nl
a.egberts@lauwerseneems.nl
e.huberts@lauwerseneems.nl
l.stiekema@lauwerseneems.nl
f.valstar@lauwerseneems.nl
kmj.zijlstra@lauwerseneems.nl
e.zanen@lauwerseneems.nl

Vakleerkrachten
Levensbeschouwelijk onderwijs
Nathalie van der Bleek
Gym
Annemiek Steendam

a.steendam@lauwerseneems.nl

Intern begeleider
Marlon Schreuder

m.schreuder@lauwerseneems.nl

06-53161182

Medezeggenschapsraad
Sieneke Zijlstra (personeelsgeleding)
Franca Valstar-Bosschart (personeelsgeleding)
Nienke Compier (personeelsgeleding)
Vacant oudergeleding
Gemeenschappelijke MR
Vacant (oudergeleding)
Ouderraad
Margriet Bos (voorzitter)
Mieke Dijkstra (penningmeester)
Mavis Hazenberg
Sylvia Huizenga
Didi van der Maar (secretaris)
Natasja de Vries
Marjon Zuidema
Gertina Jansen
Judith Bos

0595-481710
0595-481145
0595-526669
0595-401213
06-10373916
0595-481470
0595-851883
0595-481439
0595-851108

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage, voor het organiseren van feesten en dergelijke, is
vastgesteld op € 15,- per kind, bij instroom na de kerstvakantie wordt er € 7,50
gevraagd.
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is NL98RABO0335253377
Op de zakelijke ouderavond wordt de bijdrage door de ouders vastgesteld.
Identiteitscommissie
Om binnen onze samenwerkingsschool ieder goed tot zijn recht te laten komen
is er een identiteitscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat
uit 2 leden van elke geleding (Protestants Christelijk, Rooms Katholiek,
Openbaar). De identiteitscommissie adviseert de directeur bij zaken die de
bijzondere identiteit van Mandegoud betreffen. Voor vragen en/of opmerkingen
aangaande identiteit kunt u bij onderstaande mensen terecht.
Janette Scholtens
0595-481351
Herman Hegge
0595-481710
Anja Vink
0595-402849
Nienke Mulder
06-20240314
Theo Jansen
06-13414120
Annelies Blomsma
06-53318382

BS Mandegoud, Halsemastraat 6, 9977 SE Kloosterburen - Tel: 0595-481747 - bsmandegoud@lauwerseneems.nl – www.mandegoud.nl

Logopediste
Mevr. H. Pit

0595-421017
06-278431344

GGD
Telefonisch spreekuur (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur)

050-3674991

Peuterspeelzaal ‘t Kruimelnestje
Gevestigd op de locatie van bs Mandegoud
Directeur-bestuurder Lauwers en Eems
Aris Fickweiler
Bestuurskantoor Lauwers en Eems
Secretariaat
Schoolbestuur L&E,
Noorderstraat 13 in Warffum
Postbus 5, 9989 ZG Warffum.
secretariaatpo@lauwerseneems.nl
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Jeugdzorg
GGD (logopedie, jeugdarts, schoolverpleegkundige)
CJG (centrum voor Jeugd en Gezin)
Meldpunt kindermishandeling ‘veilig thuis’

0595-424955

0595-424955

0800-8051

050-3674991
050-3674991
0800-2000

Klachtencommissies
030-2809590
050-3674000
0900-1113111
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