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Agenda 

Tennisclinic groepen 3-8    9 april 

Cultuurwandeling groep 1-2    10 april 

Afsluiting “Scoor een boek” groep 5-6  10 april 

L&E margedag, alle kinderen vrij   11 april 

MR       11 april 

EHBO examen groep 7-8    13 april 

Tennisclinic groepen 3-8    16 april 

GMR       17 april 

Eindtoets groep 8     17-18-19 april 

Koningsspelen continurooster voor groep 5-8  20 april 

Peuters meespelen in groep 1   24 en 26 april 

Koningsdag (vrije dag)    27 april 

Meivakantie      27 april-13 mei 

Kamp groep 8      14-16 mei 

 

Jarigen 

Esmee von Hebel     12 april 
Elize de Vries     14 april 
 
Schoolvoetbal 

Afgelopen woensdag hebben er twee teams van onze school meegedaan aan schoolvoetbal 
in Leens. Helaas moesten de wedstrijden eerder afgebroken worden in 
verband met de weersomstandigheden. De organisatie van 
schoolvoetbal overlegt momenteel hoe hier mee om te gaan. Als daar 
meer duidelijkheid over is laten we dit weten.  

 

Rekenweek 
De afgelopen twee weken hebben we in alle groepen 
extra activiteiten aangeboden rondom rekenen. De 
kinderen zijn vooral actief met de rekendoelen aan de 
slag gegaan. We hebben de rekenweken geopend met 
‘rekensoep’ en ontdekken hoe lang we samen zijn. We 
kijken terug op twee zeer geslaagde rekenweken.   
 
Cultuurwandeling groep 1 en 2 
Elke jaar doen wij mee aan ‘Erfgoedschatten van de Marne’. Voor alle klassen worden er 
culturele uitstapjes in de omgeving gepland. Groep 1 en 2 gaan op dinsdag 10 april een 
culturele wandeling door Kloosterburen maken. Er is een gids die een wandeling heeft 
uitgezet en bij verschillende beelden in het dorp vertelt waar het vandaan komt, of wat het 
betekent.  
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Moestuin groep 3 

Oproep van Janine Moes ‘tuinjuf’ 
Hallo Ouder(s), verzorger(s) opa's en oma's, jullie (klein)kind krijgt tot de zomervakantie op 
maandagmiddag moestuinles in de Kloostertuin. Deze lessen starten binnenkort. De 
moestuin-bakken waarin wij lesgeven moeten we verplaatsen. Hierbij kunnen we jullie hulp 
gebruiken. De werkzaamheden bestaan uit het verplaatsen van de bakken en vullen met 
aarde (spitten van aarde). Ik zorg voor koffie en wat lekkers, op donderdag 12 april van 9.30 
uur - 12.00 uur. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.  
 
Cito eindtoets groep 8 
Op 17, 18 en 19 april maken de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets tijdens de 
ochtenden. Met het invoeren van de plaatsingswijzer* heeft de uitslag van de eindtoets voor 
kinderen en ouders een andere status gekregen. Alle kinderen hebben al een advies 
betreffende het voortgezet onderwijs en hebben zich aangemeld bij een school. Echter, als 
het niveau van de eindtoets hoger uitwijst dan het gegeven 
advies, dan moet het advies van de basisschool 
heroverwogen worden. De toets wordt met deze manier van 
werken een ‘controlemiddel’, om te checken of het gegeven 
advies aansluit bij de uitslag van deze ‘eindtoets’. De 
kinderen krijgen de uitslag als deze beschikbaar is in een 
gesloten envelop mee naar huis.  
Voor de school blijft de eindtoets een belangrijk gegeven richting de onderwijsinspectie. De 
school moet aan een bepaalde vastgestelde norm voldoen, afhankelijk van het landelijk 
gemiddelde. Als de uitslag op schoolniveau bij ons bekend is zullen wij u hierover informeren 
in de nieuwsbrief.  
*In de plaatsingswijzer worden toetsscores van groep 6,7 en 8 ingevoerd. Dit geeft een beeld 
van een niveau voor het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk geeft de leerkracht naar aanleiding 
van deze gegevens én observaties in de klas een advies.  
 
Koningsspelen 
Vrijdag 20 april worden de Koningsspelen georganiseerd. Dit 
wordt weer een dag vol leuke activiteiten. Hoewel dit niet de 
reguliere schooldag is van groep 1, willen we alle kinderen 
natuurlijk wel uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. U kunt 
uw kind op de lijst bij de ingang opgeven. I.v.m. de 
organisatie sluit de inschrijving op maandag 16 april.  
 
Deze dag hanteren wij voor de groepen 5-8 een continurooster en zijn de tijden: 
Groepen 1-4 8.30- 11.45 (de kinderen hebben dan al gegeten) 
Groepen 5-8 8.30- 14.00  
We hebben een programma samengesteld met verschillende activiteiten. De kinderen 
komen eerst in de klas. Om 8.35 uur gaan we eerst met zijn allen naar Nije Heem om daar 
het volkslied te zingen en de koningsdans “Fitlala” te laten zien. Als we terug zijn op school 
zullen we gesplitst verder gaan. 
Groepen 1 t/m 4 hebben activiteiten in en rondom school. 
Groepen 5 t/m 8 gaat naar het sportveld voor activiteiten.  
Voor de kinderen is het handig dat ze kleding hebben waar ze zich gemakkelijk in kunnen 
bewegen.  
Op deze dag krijgen de kinderen een lunch aangeboden. De ouderraad verzorgt ook drinken 
en versnaperingen. 
Groep 5 t/m 8 gaat deze dag door tot 14.00 uur en hebben na een actieve morgen op het 
sportveld een spelletjesmiddag waar we opa’s en oma’s van harte voor uitnodigen om van 
12.30-13.45 uur gezelschapsspelletjes met kinderen te spelen. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht.  
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Nieuwe leesmethode groep 3 
Al heel wat jaren werken we, naar tevredenheid, met de methode “veilig leren lezen’ voor het 
aanleren van de leesvaardigheid in groep 3. Inmiddels zijn er vernieuwde methodes op de 
markt en gaan we voor volgend schooljaar gaan we deze leesmethode vervangen. Op dit 
moment zijn we bezig met onderzoek naar de methode die het best aansluit bij de 
leerbehoeftes van onze kinderen. Hiervoor lezen we onderzoeken, hebben we een andere 
school bezocht, hebben we zichtzendingen bestudeerd en proberen we dingen uit. Lezen is 
een zeer belangrijk onderdeel in ons onderwijs, dus dit een proces dat zeer zorgvuldig wordt 
opgepakt. Als we een methode hebben uitgekozen brengen we u op de hoogte.  
 
Kinderen en ICT 
Van de ICT werkgroep van ons 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…..De Media Ukkie Dagen 
Deze nieuwsbrief aandacht voor de allerjongsten (0-6 jr), want 
hopelijk is jong goed geleerd, oud goed gedaan! Elk jaar besteedt 
Mediawijzer.net aandacht aan onze ukkies die steeds jonger 
actief zijn op de smartphone en/of iPad van hun papa of mama. Het thema dit jaar is: 
‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’ 
De Media Ukkie Challenge is wellicht een leuke activiteit om thuis aan mee te doen in de 
week van de Media Ukkie Dagen: 7 opdrachten die u samen met uw kind kunt maken.  
De opdrachten vindt u op de volgende site: https://www.mediaukkies.nl/challenge/ 
De kalender/checklist met de 7 challenges  is op de site niet meer vindbaar, maar via 
onderstaande link vindt u hier 
Wij wensen u en uw kind veel media-speel-plezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Eerste communie 
Op zondag 15 april doet er een groep kinderen hun eerste communie in de Sint 
Willibrorduskerk in Kloosterburen. Van Mandegoud zijn dat Cees Hegge, Lieke Jansen en 
Jarno Jansen. De viering begint om 11.15 uur. U bent allen van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.  
 
Kindpakket 
Van BMWE-gemeenten: 
Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten met het zogenaamde kindpakket. In dit 
kindpakket zijn alle regelingen onder gebracht waar kinderen van minima jonger dan 18 jaar 
gebruik van kunnen maken.  
Wat zit er in het kindpakket? 
-          Een computer of fiets of laptop als dit nodig is voor school 
-          Vergoeding van zwemdiploma A en B en het zwemabonnement 
-          Vergoeding van contributie en kleding voor sport, dans, muziek, toneel 
-          Vergoeding van kosten voor een schoolreisje 
  
Voor al deze regelingen geldt dat u terecht kunt bij Stichting Leergeld. U hoeft alleen maar 
uw naam, adres en uw vraag door te geven en dan komt een vrijwilliger van leergeld bij u 

https://www.mediaukkies.nl/challenge/
https://www.mediaukkies.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Kalender-Media-Ukkie-Challenge.pdf
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langs om te kijken waar u behoefte aan heeft. Alle vergoeding wordt in natura uitbetaald, dus 
u hoeft niks meer zelf voor te schieten. 
  
Bij Werkplein Ability kunt u daarnaast ook nog € 50,- aanvragen voor het vieren van een 
kinderverjaardag en kunt u een fashioncheque voor uw kind aanvragen. 
  
Meer weten over de voorwaarden of aanvragen? Kijk op www.leergeldhoogeland.nl  of 
op  www.werkpleinability.nl onder het kopje ‘mijn inkomen’. Hier kunt u verder klikken op de 
meedoen-regelingen. 
 

https://webmail.winsum.nl/owa/redir.aspx?REF=nqOzOG1XSlCkyUk31XcYl5QS15gJTqUA9ms5X-XhV4ghk-Wo_5nVCAFodHRwczovL3dlYm1haWwud2luc3VtLm5sL293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1tQWZLakFiN1hoeWVlcmEtSnJBdDZ1M1JPOG9zNUl0N2RFTDdiUE9IWkxPaF9TNldfSm5WQ0FGb2RIUndPaTh2ZDNkM0xteGxaWEpuWld4a2FHOXZaMlZzWVc1a0xtNXM.
https://webmail.winsum.nl/owa/redir.aspx?REF=H7nOUdWTsVHLwvlyKnxWkjFNEOKkO0G45-FOrgTjZJohk-Wo_5nVCAFodHRwczovL3dlYm1haWwud2luc3VtLm5sL293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj0zNkRaVl9HN1Zxa19LVmkwX0MxeVFlVUxKSkpfckVCX2ZjMTQwQTU3VGMtaF9TNldfSm5WQ0FGb2RIUndPaTh2ZDNkM0xuZGxjbXR3YkdWcGJtRmlhV3hwZEhrdWJtdy4.

