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Agenda
Verkeersworkshop groep 7-8
Paasviering continurooster tot 14.00 uur
Paasweekend
Schoolvoetbal
Tennisclinic groepen 3-8
Afsluiting “Scoor een boek” groep 5-6
L&E margedag, alle kinderen vrij
MR
EHBO examen groep 7-8
Tennisclinic groepen 3-8
GMR
Eindtoets groep 8
Koningsspelen continurooster voor groep 5-8
Peuters meespelen in groep 1
Koningsdag (vrije dag)
Meivakantie
Kamp groep 8

23 maart
29 maart
30 maart-2 april
4 april
9 april
10 april
11 april
11 april
13 april
16 april
17 april
17-18-19 april
20 april
24 en 26 april
27 april
27 april-13 mei
14-16 mei

Jarigen
Lieke Raangs
Lisa Cats
Anne-Mare Bakker
Ylana Scherff
Norjan Ahmad
Cees Hegge
Quinten de Vries

23 maart
25 maart
27 maart
28 maart
1 april
1 april
3 april

Pasen
Donderdagmiddag 29 maart besteden we schoolbreed aandacht aan Pasen. Alle kinderen
blijven deze donderdag eten op school, we hebben een continurooster. De ouderraad zorgt
voor een lekkere lunch. Juf Nathalie geeft wekelijks de levensbeschouwelijke lessen en heeft
voor deze middag een paasverhaal uitgezocht. Met groep 5 zal zij dit op het podium
voorlezen aan de kinderen van de school.
Vervolgens gaan de kinderen in de onderbouw en de kinderen uit de bovenbouw uiteen.
Groep 1-4 eieren zoeken op het plein en Paas-beweegactiviteiten bij meester Luit in de
gymzaal.
Groep 5-8: noten schieten op het plein en eieren zoeken in het bosje naast het sportveld.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij en wensen we iedereen een fijn paasweekend.
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Rekenweek
Van maandag 26 maart tot donderdag 5 april
besteden we met name tijdens de middagen extra tijd
en aandacht aan het rekenonderwijs. Naar aanleiding
van de toetsgegevens en de observaties in de
klassen is er een aantal onderwerpen gekozen waar
specifiek aan gewerkt wordt. De invulling hiervan
doen we buiten de reguliere lessen van onze
rekenmethode ‘De wereld in getallen’. Net als in de
rekenweek eerder dit schooljaar, zullen we deze
activiteiten aanbieden actieve vormen zoals het doen
van een spel, een praktische opdracht of een
samenwerkingsopdracht.
- Groep 1 en 2: Meten, tijd en inhoud. Naar aanleiding van deze onderwerpen zullen er
hoeken worden ingericht waarin de kinderen spelend kunnen ontdekken en
specifieke opdrachten van de leerkrachten krijgen.
- Groep 3 en 4: Automatiseren en splitsen. Kinderen gaan knutselopdrachten doen en
verschillende spelvormen. Ook wordt er in deze klas gebruikgemaakt van de
spelletjes van ‘Met sprongen vooruit’.
- Groep 5 en 6: Meten (cm, m, km, omtrek, oppervlakte). De kinderen gaan aan de slag
met het inrichten van een vakantiewoning.
- Groep 7 en 8: Meten, tijd, geld. De kinderen gaan de slag met het inrichten van een
vakantiepark.
Schoolvoetbal
Op woensdag 4 april is de eerste ronde van schoolvoetbal. Vanuit
Mandegoud doen er twee gemengde teams mee uit groep 7-8. Op 21
maart hebben zij een gezamenlijke training gehad onder leiding van
Ron Bolt. Op 28 maart zullen ze nog een tweede training krijgen.
Scoor een boek groep 5-6
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5-6
meegedaan aan het project “Scoor een boek” van de
bibliotheek. Dit is een project dat lezen stimuleert in
samenwerking met sport, zoals de spelers van FC Groningen.
Op dinsdag 10 april is er een sportieve afsluiting van “scoor
een boek” op het sportveld van VV Winsum.
B-Fittest
Van B-fitcoach Rik Smit:
In januari hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 deelgenomen aan de B-Fittest. Deze test is
tijdens de gymles afgenomen door fysiotherapeuten van fysiotherapie de Marne. Tijdens de
test is onder andere het evenwicht, de sprongkracht, de snelheid en het
uithoudingsvermogen van uw kind gemeten.
Alle deelnemende kinderen krijgen hiervan een B-Fit diploma. Op dat diploma staat hoe uw
kind op de geteste onderdelen heeft gescoord. Deze test is bedoeld om de leerlingen zelf te
laten ervaren wat zij kunnen en wat fit zijn betekent. Zo kunnen zij bij de volgende B-Fittest
kijken of er verbetering is opgetreden. Op de achterzijde van het diploma staan de
normeringen per leeftijdscategorie en jongen/meisje genoteerd.
Naar aanleiding van de resultaten van de B-fittest
kan het zijn dat u benaderd wordt door de
vakleerkracht bewegingsonderwijs van uw kind,
Annemiek Steendam. In samenwerking met
fysiotherapie de Marne is namelijk een gratis B-Fit
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training te volgen in Kloosterburen.
Deze training is bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op
motorisch gebied. Tijdens deze training gaan de kinderen 3 maanden lang op een speelse
wijze werken aan diverse motorische vaardigheden onder leiding van een fysiotherapeut.
Dit is een erg mooie kans om gratis uw kind te stimuleren om meer en beter te leren
bewegen. Meer bewegen nu is een uitstekende basis voor een leven met veel bewegen en
gezond zijn.
Tennisclinic groepen 3-8
Op maandag 9 en 16 april krijgen de kinderen van de groepen 3-8 een tennisclinic
aangeboden door Tennisclub Kloosterburen. De clinic wordt gegeven onder de reguliere
gymtijden op de tennisbaan naast het voetbalveld. Denkt u aan schoenen die buiten
gebruikt kunnen worden? Groep 3 mag hier ’s ochtends gelijk gebracht worden. Net als de
gymles, zal ook de tennisclinic om 8.30 starten. Juf Annemiek zal ook aanwezig zijn en zij
zorgt ervoor dat de kleedkamers open zijn.

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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