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Agenda
Meespeelmiddag voor peuters
GMR
Paasviering continurooster tot 14.00 uur
Paasweekend
Schoolvoetbal
L&E margedag, alle kinderen vrij
EHBO examen groep 7-8
GMR
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag (vrije dag)
Meivakantie

13 maart
15 maart
29 maart
30 maart-2 april
4 april
11 april
13 april
17 april
17-18-19 april
20 april
27 april
27 april-13 mei

Jarigen
Ramon Mennes
Mohammad Ahmad
Gilles Meijer
Amber Korhorn
Lieke Raangs

9 maart
10 maart
19 maart
22 maart
23 maart

Medezeggenschapsraad
Na vele jaren van inzet voor onze school hebben Natasja Westers, Urban Hansma en Mieke
van Tilburg gisteren officieel afscheid genomen van de medezeggenschapsraad. We danken
jullie hartelijk voor de fijne samenwerking!
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad mag nieuwe leden welkom heten; Bas
von Hebel, Jolanda Oostema en Herman Hegge.
Eindtoets groep 8
Op 17-18 en 19 april wordt de eindtoets van Cito bij de kinderen van groep 8 afgenomen. Dit
schooljaar zullen we het digitaal afnemen. Het voordeel van digitaal toetsen is dat de toets
zich aanpast aan het kind.
Volgende week krijgen de kinderen van groep 8 een ouderbrochure mee naar huis. Hier
staat in wat er precies gaat gebeuren en ook een aantal
voorbeeldopgaven.
Groep 1 en 2 Palmpasenstok
De kinderen van groep 1 en 2 mogen weer een Palmpasenstok versieren
op school. Hiermee gaan zij in de week voor het Paasweekend op bezoek
bij het Nije Heem. Zouden jullie uiterlijk woensdag aanstaande een
Palmpasenstok met jullie kind mee willen geven?
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Flip de Beer van groep 1 en 2 emigreert
Flip heeft vele jaren meegedraaid in de klas en is bij menig kinderen
blijven logeren. Na zoveel jaren gezelligheid bij ons op Mandegoud heeft
Flip besloten terug te gaan naar zijn Berenfamilie.
Onderweg is Flip Kikker tegengekomen. Kikker had het
koud en was een beetje eenzaam. Toen Kikker van Flip
hoorde hoe fijn het is op Mandegoud heeft Kikker besloten bij ons op
bezoek te gaan. We hebben Kikker gevraagd vanaf nu bij ons te blijven. Hij
was hier heel blij mee en ziet er naar uit om bij de kinderen te mogen
logeren.
Kinderen en ICT
Van de ICT werkgroep van schoolbestuur Lauwers en Eems:
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 …..
Kinderen en online privacy
Privacy zal de komende periode, ook op deze plek,
de nodige aandacht krijgen. Voor nu willen we u
3 tips geven om uw kind te helpen bij veilig online zijn.
Kinderen zijn daar vaak totaal niet mee bezig en dat kan dramatische gevolgen hebben.
Tip 1: Locatie uitschakelen.
Diensten als Facebook, Instagram, Twitter bieden de mogelijkheid om aan je berichten
automatisch je locatie toe te voegen. Niemand hoeft toch te zien
waar je kind is, dus schakel die optie uit. Ga hiervoor naar “
instellingen” van de betreffende dienst.
Tip 2: Gebruik een bijnaam.
Er zijn altijd mensen die persoonlijke gegevens op gaan zoeken
en/of gebruiken. Leer je kind daarom om online altijd alleen
voornaam of bijnaam (nickname) te gebruiken.
Tip 3: Profiel afschermen.
Leer je kind zijn/haar profiel alleen te delen met vrienden. Dit doe je door bij (privacy)
instellingen te kiezen voor “vrienden” (Facebook), bij instellingen te kiezen voor “mijn tweets
afschermen” (Twitter), bij “profiel bewerken” te kiezen voor privéaccount
(Instagram).

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud

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

Van Dorpsbelangen: eieren zoeken
Woensdag 28 maart organiseert Dorpsbelangen Kloosterburen eieren zoeken voor de
kinderen van basisschool Mandegoud. Dit jaar hebben we ook een gouden, zilveren en
bronzen ei.
Aanvang 14.00 uur, verzamelen vanaf 13.30 in Willibrord, Hoofdstraat 22. Vanaf hier gaan
de jongsten in de Cloostertuin zoeken en de grotere rondom het kleine kerkje in de straten.
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