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Agenda
Project
Eindpresentatie project 16.30-18.00
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)

4-14 juni
14 juni
18-19 juni
26 juni
26 en 28 juni
5 juli
16 juli
16-17 juli
18 juli
20 juli

Jarigen
Vincent Mennes
Jens Oosterma
Sophie von Hebel
Elin van der Klei
Sil Bolt
Sanne Zuidema
Nikki Vink

1 juni
2 juni
4 juni
4 juni
9 juni
12 juni
13 juni

Cito eindtoets
Alle kinderen van groep 8 hebben in april de ‘Centrale Eindtoets’ gemaakt. Vorige week
hebben alle kinderen in een gesloten envelop de uitslag mee naar huis
gekregen om dit samen met hun ouders te bekijken.
Naast een uitslag voor kinderen is de gemiddelde groepsscore voor de
school een belangrijk gegeven, onder andere richting de onderwijsinspectie.
Groep 8 heeft gemiddelde een uitslag van 533,2. Dit betekent dat onze
school ‘groen’ is en daarmee voor het zesde jaar op rij een voldoende heeft.
Schoolreis
Er zijn al veel schoolreisjes betaald, bedankt hiervoor. Als u dit nog niet gedaan heeft wilt u
dan 21,50 euro per kind. over maken naar het rekeningnummer van de ouderraad:
NL 98 RABO 0335 2533 77. Hierbij graag de naam van uw kind(-eren) vermelden.
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Peuternieuws: Vaderdag
Psssssstttttttt…….niet vertellen aan de papa’s hoor, maar we maken heel iets moois voor
hen. Zondag 17 juni vieren we allemaal dat we een hele lieve papa hebben. Onze
fantastische moeders hebben we verrast met een zelf versierde tas, maar onze papa’s
moeten nog even wachten dus.
Ondertussen zitten we niet stil op de peuterspeelzaal. Vooral met dit mooie weer spelen we
graag buiten. De zandbak is dan wel favoriet. Binnen wordt er graag gespeeld met het
nieuwe winkeltje, maar ook voor onze poppen wordt er goed gezorgd! Er zijn een aantal
peuters de afgelopen maanden grote broer/zus geworden en voor een sommige peuters
staat dit binnenkort nog te gebeuren, dus er wordt veel over baby’s gepraat en met “baby’s”
gespeeld.
In de kring hebben we een liedjesdoos, daar mogen de peuters liedjes uit zoeken. Het liedje
van de krokodil wordt vaak uitgezocht, maar het volgende lied is toch wel het meest favoriet:
Olifantje in de stad (op de wijs van olifantje in het bos)
Eet toch niet zoveel patat
Anders krijg je dikke billen
En dan moet jouw moeder gillen
Olifantje in de stad
Eet toch niet zoveel patat
Presentatie project ‘verbinding met oud gemeente kloosterburen’
Op donderdag 14 juni 16.30-18.00 sluiten we ons project af met een
presentatie van alle activiteiten en producten. Dit zal plaats vinden in school
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!
Buiten gymmen
Bericht van juf Annemiek
Aangezien het prachtig weer is buiten, willen we weer buiten gymmen.
Vanaf maandag aanstaande is het de bedoeling dat we op de sportvelden van VV
Kloosterburen de gymlessen geven.
Net als met de tennislessen begint groep 3 in de kleedkamers van voetbal.
Het is verstandig om altijd binnen- en buitenschoenen in de tas te doen. Als het dan toch
slecht weer wordt kunnen we altijd nog naar binnen. We maken er nog een paar mooie
laatste lessen van.
De LEVO-lessen
Bericht van juf Nathalie
De feestdagen liggen inmiddels achter ons en binnen de LEVO-lessen hebben we uitgebreid
stilgestaan bij de cyclus van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. In de verschillende groepen
hebben we daar aandacht aan besteed door bijvoorbeeld het vertellen van verhalen, het
uitbeelden via attributen en het luisteren naar muziek. In de week voor Pinksteren kregen we
bezoek van pastor Nellie Hamersma en
dominee Michiel Pronk. Zij vertelden op hun
eigen manier over de betekenis van
Pinksteren. Dit verhaal is vaak minder
bekend, maar juist daarom ook goed om te
leren kennen. Het is het verhaal van de
uitstorting van de Heilige Geest, vuur en
wind. Wellicht hebben de kinderen er zelf al
iets over verteld, anders is het natuurlijk altijd
leuk om naar aanleiding van dit stukje er nog
een gesprekje over te beginnen.
We gaan met LEVO ook de laatste weken in.
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In de lessen besteden we de komende tijd o.a. aandacht aan de projectweek. We gaan met
de leerlingen van groep 3 en 4 een bezoek brengen aan de kerk in het kader van de
culturele vorming en met de groepen 7 en 8 spelen we het spel Sirkelslag weer. Sirkelslag is
een landelijk spel dat in de les gespeeld wordt. De volgende keer vertel ik daar inhoudelijk
meer over en hopelijk kan ik melden dat we in de top 10 geëindigd zijn. We doen in ieder
geval weer ons best.
Workshop wielrennen voor groep 8
Op 14 juli is het wielrendag in Kloosterburen. De gehele (dag) middag en avond vinden in het
dorp wedstrijden plaats. Ook voor de jeugd. De organisatie van de Ronde van Kloosterburen
en de Toer Fiets Club Kloosterburen
bieden de leerlingen van groep 8 op 29 juni
de gelegenheid om kennis te maken met
deze sport.
De middag wordt georganiseerd in de vorm
van een workshop. Dit is een programma
waarin de leerlingen stapsgewijs kennis
maken met deze sport. De workshop wordt
gegeven door Berto Merx uit Warfhuizen.
Hij is trainer en ploegleider van het Young
Talents Cycling Team, een team van
wedstrijdrenners van 14 tot 19 jaar.
De kinderen krijgen in het kort uitgelegd hoe een racefiets werkt. We gaan dan oefeningen
doen die sterk lijken op gewone fietstraining. Deze oefeningen hebben als doel dat de
kinderen zich gemakkelijk voelen op de fiets.
Vervolgens gaan we een tochtje maken om te zien wat de kinderen kunnen en wat ze er van
vinden.
Wat heeft iedereen nodig: korte broek, T-shirt en gymschoenen, een flesje water en bij koud
weer een vestje of jas.
De organisatoren zorgen voor racefietsen en valhelmen. Deze middag wordt mede mogelijk
gemaakt door ondersteuning van het Huis van de Sport.

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud
&
Team t Kruimelnestje

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

Bericht van Gemeente de Marne:
MeeDoen! regelingen (nieuw per 1 januari 2018)
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, zoals vergoedingen voor sportlessen, muziek- of toneellessen
en vergoeding voor sportkleding of attributen. Ook vergoeding voor zwemlessen,
zwemabonnementen, schoolreisjes, ouderbijdragen en schoolspullen, zoals een fiets,
computer of rugtas zit in dit pakket.
Het is goed om te weten dat u aanvragen van het Kindpakket nu rechtstreeks via Stichting
Leergeld Hoogeland kunt doen en dus niet meer via Werkplein Ability. Stichting Leergeld
Hoogeland kunt u zien als tussenpersoon als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van het
jeugdcultuurfonds of het jeugdsportfonds.
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De vergoedingen die worden verstrekt zijn in natura en niet in geld. Mensen hoeven dus zelf
niets meer voor te schieten!
Bij een aanvraag hoef je alleen je naam, adres en vraag in te vullen, Leergeld komt dan
langs om samen te kijken van welke regelingen je gebruik zou kunnen maken. Aanvragen is
hierdoor veel gemakkelijker geworden. Een aanvraag kun je indienen via de website:
leergeldhoogeland.nl
Meer informatie over de voorwaarden en de inhoud van het kindpakket zijn te vinden op
www.werkplein-ability.nl onder het tabblad ‘mijn inkomen’. Hier is ook meer informatie te
vinden over andere minimaregelingen die gelden voor zowel kinderen als volwassenen.
IEDEREEN DOET MEE DANKZIJ JOUW IDEE
Naast het kindpakket hebben we nu ook ruimte voor een goed idee. Inwoners die een goed
idee hebben hoe meer kinderen van minima mee kunnen doen, kunnen dit idee inleveren bij
het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij Werkplein Ability. Als het een goed idee is wat nog
niet door de gemeente of andere instelling wordt uitgevoerd, dan kun je geld krijgen om het
idee uit te voeren. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een workshop waaraan kinderen
van minima deel kunnen nemen of een langduriger project. Heb je attributen nodig om de
workshop te kunnen geven of geld voor PR, dan kun je dit vergoed krijgen. Het bedrag dat
beschikbaar gesteld wordt door de gemeente mag alleen niet aangewend worden voor
loonkosten. Dus heeft u een goed idee, breng hem bij het CJG!

Nieuwsbrief basisschool Mandegoud en peuterspeelzaal ‘t Kruimelnestje

