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Agenda
Pinksterweekend
Oud papier
Bibliotheekbezoek groep 3 en 4
Identiteitscommissie
Gemeenschappelijke mr
Project
Oud papier
Medezeggenschapsraad
Peuters spelen mee in groep 1
Portfolio mee naar huis
Schoolreis groep 1-7
Oud papier
Musical groep 8
Laatste schooldag (middag vrij)

19-21 mei
21-22 mei
23 mei
29 mei
30 mei
4-14 juni
18-19 juni
26 juni
26 en 28 juni
5 juli
16 juli
16-17 juli
18 juli
20 juli

Jarigen
Lieke Huizenga
Shary Sophia
Resa Bos
Nora Staal
Vincent Mennes

19 mei
21 mei
23 mei
29 mei
1 juni

Nieuwsbrief Mandegoud samen met ‘t Kruimelnestje
Al jaren zitten we met elkaar onder één dak. We werken prettig samen en proberen de
overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Ook de communicatie met ouders hoort hierbij. Daarom zullen vanaf nu de nieuwsbrieven
van basisschool Mandegoud en peuterspeelzaal ’t Kruimelnestje samengaan.
Het LOT zoekt nieuwe versterking
Jeanette Scholtens en Nienke Halsema hebben zich jarenlang ingezet voor het
‘Luizenopsproringsteam’. Hartelijk dank!
De woensdagen na de vakanties komt er een gezellige groep ouders om de kinderen te
controleren op luizen en neten. Met het vertrek van deze twee ouders zoeken we nieuwe
vaders/moeders/opa’s/oma’s die deze gezellige club komen ondersteunen. We horen graag
van je! Aanmelden kan via de leerkracht van uw kind.
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Schoolreis
Op maandag 16 juli gaan de groepen 1 tot en met 7 op
schoolreisje. Hieronder kunt u per groep lezen waar de reis
dit schooljaar naartoe gaat.
De groepen 1, 2 en 3 gaan met de bus naar
‘Santjesfertier’.
De groepen 4, 5, 6 en 7 gaan samen in de bus naar ‘Het
drouwenerzand’.
De kosten van de schoolreisjes bedragen 21,50 euro per
kind. We vragen u om het geld over te maken naar het rekeningnummer van de ouderraad:
NL 98 RABO 0335 2533 77. Hierbij graag de naam van uw kind(-eren) vermelden.
Tegen die tijd ontvangt u een brief met alle informatie over de schoolreisjes. Hierbij kunt u
denken aan vertrektijden, wat kinderen mogen meenemen, enzovoorts. We gaan er een
spetterende dag van maken!
Groep 8 gaat niet op schoolreis omdat zij deze week op schoolkamp zijn geweest naar
Grolloo.
Speelmaterialen van de Coöp
Dankzij het sparen van Doekoe’s hebben we 270 euro mogen besteden aan
buitenspeelgoed voor de kinderen!
Inloop groep 1 en 2
We starten op woensdagmorgen in groep 1 en 2 met een vrije inloop van 8:15 tot 8:30. U
kunt dan als u tijd heeft samen met uw kind een ontwikkelingsspelletje of puzzeltje doen uit
de kast. Om ongeveer 8:45 starten we dan met de kring. De ouders vertrekken gewoon om
8:30.
Verkeer halen en brengen
Zo rond begin en eindtijd van de schooltijden kan het aardig druk zijn rondom school. Voor
zowel de veiligheid als de belasting van de omgeving willen we u vragen zoveel mogelijk
lopend en met de fiets te komen. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet altijd realiseerbaar is. In
dat geval vragen we u om de straat en de opritten van buurtbewoners toegankelijk te
houden. Samen houden we het veilig en overzichtelijk.
Project ‘verbinding met oud gemeente kloosterburen’
Als je je verbonden met iets voelt wil je er ook voor
zorgdragen. Dit is de achterliggende gedachte van het thema
van het project van bs Mandegoud over de verbinding met
de vijf dorpen van ‘oud gemeente Kloosterburen’. Hier gaan
we aan werken van 4 tot 14 juni. Elke klas heeft zijn eigen
sleutelvraag. Hierop aangesloten hebben we verschillende
activiteiten gepland. Op maandagmiddag 4 juni openen we
het project met de kinderen. Hieronder een greep uit de
‘uitjes en workshops’:
Groep 1-2 Hoe is de Cloostertuin ontstaan?
5 juni met dichter Casper Peters naar de Cloostertuin voor het maken van een
groepsgedicht.
11 juni met Janine ‘de moestuin-juf’ naar de Cloostertuin voor natuurverkenning.
Datum nog onbekend: verhaal in de Cloostertuin over het verleden door een lokale
verhalenverteller.
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Groep 3-4 Waarom zijn hier zoveel boerenbedrijven?
5 juni met dichter Casper Peters naar de Cloostertuin voor het maken van een
groepsgedicht.
11 juni op bezoek bij maatschap Jansen: veehouderij met melkrobots.
14 juni koken of bakken met lokale producten in de keuken van het Nije heem
Groep 5-6 Hoe komen de dorpen aan hun naam?
6 juni 11.15-12.15 uur introductie les animatie maken
onder leiding van expert Rozemarijn Tromp.
7 juni 13.15 uur molen Eenrum verwerking van lokale
granen tot meel, (in Molenrij stonden molens die dit eerst
deden voor deze regio)
12 juni 13.15-15.15 in groepjes filmen onder leiding van
Rozemarijn Tromp.
14 juni koken of bakken met lokale producten in de
keuken van het Nije heem
Groep 7-8 Hoe was het ‘vroeger’ om in deze omgeving te wonen?
5 juni om ca 13.15u bij Landgoud in Kleine Huisjes. Ale Havenga vertelt over hoe
mosterdzaad groeit. Daarna door naar Eenrum naar de mosterdmakerij aankomst tussen
13.45 en 14.00u. Uitleg en rondleiding door de mosterdmakerij.
(in Molenrij stond de Mosterdfabriek)
8 juni 8.30-9.30 uur introductie les animatie maken onder leiding van expert Rozemarijn
Tromp
14 juni groep 7-8 8.30 -11.45 in groepjes filmen onder leiding van Rozemarijn Tromp.
14 juni koken of bakken met lokale producten in de keuken van het Nije heem
Presentatie project
Op donderdag 14 juni 16.30-18.00 sluiten we het project af met een presentatie van alle
activiteiten en producten. Er zijn meerdere zelfgemaakte hapjes en producten te koop voor
kleine prijsjes. Hiervoor kunt u een strippenkaart kopen bij binnenkomst.
Voor deze gezellige eindpresentatie bent u allen van harte uitgenodigd!
Kinderen en ICT
Van onze 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 ……..
De nieuwe privacywet
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet
gehandhaafd. M.a.w. van af dat moment kunnen o.a. bedrijven,
verenigingen, scholen gecontroleerd worden op de naleving van
de wet. Maar waar gaat het nou eigenlijk om als we het hebben
over privacy op de scholen?
Heel simpel: over de persoonsgegevens van u en uw kind(eren).
Kinderen werken steeds meer digitaal. Om de kinderen goed te
kunnen volgen in wat ze doen, wat de resultaten zijn, welke
vervolgstappen er nodig zijn worden er veel gegevens op geslagen, verwerkt en gedeeld.
Daarom is het belangrijk dat u weet welke gegevens er opgeslagen, verwerkt en gedeeld
worden en met wie, maar ook dat u weet wat uw rechten zijn als ouder(s) in dit hele privacy
verhaal. We zullen dan ook in de komende ICT stukjes de focus leggen op wat u van uw
school mag verwachten en wat daarbij uw rechten zijn
Dit keer:
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Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waarom wordt dit gedaan?
In eerste instantie gaat het om de algemene persoonsgegevens (namen, mailadressen,
geboortedata, telefoonnummer(s). Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens zoals
gezondheid, religie, afkomst. Scholen mogen deze gegevens alleen maar verzamelen als het
echt nodig is, als ze duidelijk aan kunnen geven waarvoor de gegevens gebruikt worden en
hoe lang ze bewaard blijven. En belangrijk voor u: omdat u ouder bent van een leerling
jonger dan 16 jaar, bent u de betrokkene en moet u expliciet toestemming geven voor het
gebruik van de gegevens voor specifieke doeleinden, door bv. een handtekening te zetten. U
heeft dus het recht om inzicht te vragen in de gegevens, als ze niet correct zijn kunt u
aanpassingen eisen of gegevens laten wissen. Let wel: scholen zijn ook gebonden aan
wettelijke eisen en zullen qua persoonsgegevens aan de wet moeten voldoen.
Volgende keer:
Wat moeten scholen doen om ervoor te zorgen dat er geen gegevens van u en /of uw
kind(eren) in verkeerde handen vallen?
Ook kunt u nadere informatie verwachten over een ouderavond in oktober omtrent dit
onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
&
Team t Kruimelnestje

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