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Agenda
Peuters meespelen in groep 1
Medezeggenschapsraad (mr)
Koningsdag (vrije dag)
Meivakantie
Kamp groep 8
Pinksterweekend
Identiteitscommissie
Gemeenschappelijke mr
Project

24 en 26 april
25 april
27 april
27 april-13 mei
14-16 mei
19-21 mei
29 mei
30 mei
4-14 juni

Jarigen
Thomas van Tilburg
Lieke Jansen
Yenna Lameijer

5 mei
16 mei
16 mei

Schoolvoetbal
Woensdag 25 april mag één van onze twee teams meedoen aan de volgende ronde. Dit
vindt plaats op het sportcomplex in Uithuizermeeden. De eerste wedstrijd
start om 15.40 uur. Iedereen is van harte welkom om onze toppers te
komen aanmoedigen!

EHBO-examen groep 7-8
Vorige week vrijdag hebben alle kinderen van groep 7-8 hun EHBOexamen gedaan. Hiervoor moesten zij laten zien dat zij zowel
theoretische kennis, als praktische kennis in huis hebben. Met trots kunnen we vertellen dat
alle kinderen geslaagd zijn.
Koningsspelen
Vandaag hadden we de Koningsspelen. Het was een gezellige en sportieve dag.
Deze dag hadden we niet kunnen organiseren zonder alle hulp die we hebben
gekregen. Hartelijk dank daarvoor!
Kamp groep 8
Op 14-15-16 mei gaan de kinderen van groep 8 op kamp naar Grolloo. Er is een ontzettend
leuk en uitdagend programma voor ze samengesteld met zowel sportieve als culturele
activiteiten. Hierbij valt te denken aan zwemmen, met een deskundige zelf eten zoeken en
bereiden. Meerdere activiteiten zijn mede mogelijk door onze deelname aan het B-fit
programma.
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De peuters spelen mee in groep 1
De peuterspeelzaal en de school zitten samen in één gebouw. Naast organisatorische heeft
dit ook inhoudelijke voordelen. De kinderen zijn al bekend met de
omgeving en zien elkaar tijdens het buiten spelen. Volgende week
dinsdag en donderdag komen de peuters bij groep 1 meespelen. De
leidsters zijn hier natuurlijk bij aanwezig. Op deze manier leren de
kinderen elkaar kennen, de peuters maken kennis met het lokaal en
de omgeving en de leerkrachten en de kinderen leren elkaar kennen.
Door dit soort momenten in te plannen proberen we de overgang van de peuterspeelzaal
naar de basisschool zo vloeiend mogelijk te maken.
Project ‘verbinding met oud gemeente kloosterburen’
Vorig schooljaar hebben tijdens een bijeenkomst met het team, de identiteitscommissie en
de medezeggenschapsraad het thema verbinding besproken. Vanuit deze bijeenkomst is
andere de wens voor een project over de omgeving uitgesproken. Van 4 tot 14 juni gaat dit
project plaatsvinden. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de organisatie hiervan.
Het doel van dit project is dat de kinderen zich verbonden voelen met hun directe omgeving.
Als je je verbonden voelt met de omgeving wil je hier ook zorg voor dragen.
Per groep zijn er sleutelvragen opgesteld, zoals ‘Hoe komen de
dorpen aan hun naam’. Voor alle klassen wordt er een activiteit
buiten de school georganiseerd en een activiteit met een
kunstenaar. Hierbij kunt u denken aan koken met lokale
producten, of het maken van een klassengedicht in de
Cloostertuin met een dichter.
Voor de organisatie hiervan werken we samen met een
werkgroep die ontstaan is uit de eerste bijeenkomst. Hierin zitten leden van alle commissies.
Daarnaast werken we samen met lokale partners en zetten we het B-fit project in.
Als de invulling helemaal duidelijk is communiceren we hierover in de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud

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

Op de volgende pagina een bijlage van de tennisvereniging.
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Beste ouders,
Vond uw kind of vonden uw kinderen tennis zó gaaf dat zij
nog wel door willen tennissen?
Dan kan hij/zij lid worden van de tenniscub en les krijgen van
de trainer, die ook het schooltennis heeft begeleid
(tennisbond gecertificeerd). Tennisrackets en tennisballen
worden door de trainer geleverd.
De lessen zijn op dinsdag, aan het eind van de middag. Bij
minimaal 8 deelnemers gaan de lessen door. De kosten voor
tien lessen zijn €40 en kosten voor het gebruik van de baan
€10. Totale kosten €50 voor tien lessen.
Voor opgave of vragen kunt u bellen of mailen met de trainer
Willem Kloos(aasports) :
willem.h.kloos@ziggo.nl
06-55746689
www.facebook.com/tckloosterburen
www.tckloosterburen.nl
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