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Agenda
Schoolreis groep 1-7
Oud papier
Musical groep 8, start 18.30 uur
Groep 8 vrij
Laatste schooldag (middag vrij)
Eerste schooldag
Stoetbomen groep 3

16 juli
16-17 juli
18 juli
20 juli
20 juli
3 september
3 september

Jarigen
Jette Westers
Leonore Mulder
Tygo Wierenga
Muchet Zeraghar
Rosalie Vening
Frans Hegge
Noud Vink
Jesse Ruchti
Tim de Vries

20 juli
23 juli
21 juli
25 juli
8 augustus
18 augustus
9 september
11 september
12 september

Groep 8
Volgende week is de laatste week van de kinderen van groep 8 op
basisschool Mandegoud. Hoewel we ze ontzettend gaan missen zien we
ook dat ze helemaal klaar zijn voor hun volgende school. Er staat ze nog
een leuke week te wachten met de musical, een afscheidsfeest, trakteren
op school en uitgezwaaid worden door alle andere kinderen. We wensen
Rowan Bolt, Sil Bolt, Fleur Halsema, Imme Hansma, Brett Hazenberg,
George Hegge, Tessa Leegte, Ramon Mennes, Jasper Rutgers, Reinier
Scholtens, Jan Willem Scholtens, Tessa van der Veer, Nikki Vink, Mariska
Visser en Leyonie de Vlieg een fijne laatste week en een top tijd in het
voortgezet onderwijs!
Alle kinderen tas mee
Met het afronden van het schooljaar wordt er natuurlijk een hoop opgeruimd en meegegeven
naar huis. Wilt u daarvoor in de laatste week op woensdag aan uw kind een tas mee naar
school geven?
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Laatste schooldag
Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag voor de groepen 1-7. Tijdens de ochtend krijgen alle
kinderen een judoclinic, spelletjes en nemen we de tijd om het schooljaar af te sluiten.
‘s Middags zijn alle kinderen vrij.
Voor de kinderen van groep 1 is het aan u; ouders kunnen hun kind inschrijven voor de
laatste schooldag. Bij de ingang zal een lijst opgehangen worden.
Ten slotte tellen we aan het einde van de ochtend buiten op het plein met zijn allen af tot de
zomervakantie. U bent natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Gymnastiek
Bij ons schoolbestuur hebben we de afspraak dat alle kinderen van de groepen 3-8 een
gymles krijgen van een vakleerkracht. Daarnaast hebben we ook van
gemeente de Marne nog één jaar subsidie gekregen om een tweede gymles
aan te bieden door een vakleerkracht. Na de zomervakantie krijgen alle
kinderen van de groepen 3-8 hierdoor op maandagochtend en
donderdagmiddag les van een vakleerkracht. Zou u op deze dagdelen ervoor
willen zorgen dat de kinderen hun gymkleding bij zich hebben?
Stoetbomen
Traditiegetrouw krijgen de kinderen van groep 3 op de eerste schooldag een ‘Stoetboom’.
Daarmee wordt een tak van de boom der wijsheid doorgegeven. Deze tak wordt aan het
einde van de ochtend uitgereikt door de leerkracht. De kinderen mogen vervolgens hun tak
aan alle kinderen van de school laten zien en ten slotte is er tussen 11.30 en 11.45 uur een
moment waarop ouders een foto kunnen maken.
Oefenen volgende klas
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen even mogen kennismaken met hun nieuwe klas
en in sommige gevallen hun nieuwe leerkracht.
Hulp(groot-)ouders bedankt!
Waar zou de school zijn zonder al die ouders en grootouders
die ons bij van alles en nog wat helpen? We willen alle ouders
en grootouders die ons helpen bij de musical, het
schoolkamp, de luizencontrole, het schoonmaken, de
bibliotheek, de sportactiviteiten, het wassen, het rijden, het
klussen, de ouderraad, identiteitscommissie en de
medezeggenschapsraad bij dezen heel erg bedanken voor
uw inzet! We hopen dat u ook volgend jaar weer voor de
kinderen en de school klaar wilt staan.
Kinderen en ICT
Van de ICT werkgroep van 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….. Buitenspelen met ICT
Kan dat? Beeldschermen staan toch gelijk aan: “head down” en geen contact?
Met onder andere onderstaande apps kunnen de kinderen technologie en buiten verbinden
en ook nog eens actief bezig zijn!
-De aller tofste speurtocht ooit, die maak je zelf met de gratis app Troovie. Je eigen unieke
speurtocht maken met Troovie is super simpel én mega snel. Kies een van de te gekke
avonturen en je bent met Troovie op je mobiel of tablet binnen 5 minuten samen buiten op
pad! Kijk voor meer info op: www.troovie.nl .
-Bewegen, gamen en leren in de natuur? Dan is de gratis app “Los in ‘t bos”
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een aanrader. Deze app maakt gebruik van Augmented Reality, dit is een virtuele laag die
over de werkelijkheid wordt gelegd, waardoor het lijkt alsof de dieren zich echt in jouw
omgeving bevinden. De boswachter vraagt je om een aantal jonge dieren groot te brengen
door hen vaardigheden als liefde, kennis en wilskracht te leren. Zo kan het zijn dat je
opdrachten moet voltooien als het opruimen van gif, het blussen van een virtueel vuur of het
vangen van vliegen om je spin te kunnen voeren. Geschikt vanaf 8 jaar
Bron:mediasmarties.nl
Veilig leren lezen volgend schooljaar vernieuwd
Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taalleesmethode in groep 3.
Op basis van de laatste didactische inzichten en samen met leerkrachten is de compleet
nieuwe kim-versie ontwikkeld. Inmiddels gebruiken
3200 scholen de kim-versie om kinderen te leren
lezen. De vernieuwde didactiek, waarbij telkens één
nieuwe letter centraal staat, zorgt voor nóg betere
leesprestaties.
Met Veilig leren lezen kunnen we op meerdere
manieren met de leerlingen aan de slag: individueel of
met de hele klas, van papier of digitaal. De methode
biedt veel digitale en tastbare materialen om de les te
verrijken.
De Schrijfmethode voor groep 3 is volgend schooljaar eveneens vernieuwd.
Geheel passend bi j de nieuwe Veilig leren lezen is de vernieuwde methode
“Pennenstreken”. De huidige versie is verouderd en past niet meer bij de KIM versie van
Veilig leren lezen. Heel geleidelijk, per schooljaar zal de vernieuwde schrijfmethode door de
gehele school in gebruik worden genomen.

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We wensen u en uw kinderen vast een heel
fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje

Nieuwsbrief basisschool Mandegoud en peuterspeelzaal ‘t Kruimelnestje

