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Agenda 

Informatieavond     18 oktober 

Herfstvakantie      20-28 oktober 

Halt voorlichting groep 7-8    1 november 

Damclinic groep 5-6 en 7-8    2 en 9 november 

Pre-adviesgesprekken groep 8   5-9 november 

Margemiddag, alle kinderen middag vrij   8 november 

Start rekenweken     19 november 

Identiteitscommissie     20 november 

Onderwijsmarkt VO Winsum    27 november 

Sinterklaasviering      5 december 

Medezeggenschapsraad     19 december 

Middag vrij       21 december 

Kerstvakantie      22 dec.- 6 jan.  

       

Jarigen 

Lorraine Blomsma     14 oktober 
Tessa van Zonneveld     17 oktober 
Aaron Beenes      18 oktober 
Yunah Scherff      18 oktober 
Yannick Venekamp     25 oktober 
Twan Nieland      27 oktober 
Caitlin van Galen     1 november 
Kaylinn Seelen     2 november 
 
 
B-fit Judoclinics voor groep 3 t/m 8 
De afgelopen 2 maandagen hebben de kinderen 
van groep 3 t/m 8 kennis gemaakt met judo. 
Deze lessen zijn onderdeel van het B-Fit 
programma. De kinderen kregen les van een 
echte judoleraar. Eerst kreeg iedereen een mooi 
judopak aan en daarna werden er allerlei leuke 
judospelletjes gedaan. Het waren erg geslaagde 
lessen! 
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B-fit groep 1-2 Nijntje beweegdiploma 

Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 1 en 2 starten met het behalen van het 
Beweegdiploma.  
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling 

plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed 
op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook 
belangrijk om hierop in te spelen. De lessen voor het 
Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en 

cognitieve ontwikkeling. 
Vanuit het project B-fit krijgen we de mogelijkheid om de kinderen lessen aan te bieden door 
een vakleerkracht. Dit zal onze B-fitcoach Rik Smit samen met de groepsleerkracht gaan 
doen. De kinderen krijgen 20 beweegdiplomalessen. Dit wordt gegeven onder schooltijd en 
zal starten na de herfstvakantie.  
 
Gymnastiek groep 3 

Op maandagochtend start groep 3 de gymles in het gymnastieklokaal. Sommige kinderen 
mogen zelf naar het gymnastieklokaal lopen. Dat is net het moment waarop het heel druk is 
op de parkeerplaats. Hierdoor kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De kinderen die zelf 
naar het lokaal mogen lopen vragen we daarom om eerst op school te komen en samen met 
juf Ellen te lopen. Ellen vertrekt om 8.15 uur.  
 
Vervanging schoolleider 
Met de herfstvakantie zal het zwangerschapsverlof en vervolgens ouderschapsverlof ingaan 
van de schoolleider Henrieke Sakey. Zij zal vervangen worden door Marlon Oolders (intern 
begeleider) en Petra van der Molen (schoolleider obs de Lydige in Leens). U kunt ze 
bereiken op school, of via de mail: 
m.oolders@lauwerseneems.nl 
p.vandermolen@lauwerseneems.nl 
bsmandegoud@lauwerseneems.nl  
Op de informatieavond zullen beide aanwezig zijn, zodat u kennis kunt maken.  
 
Groep 8 pre-advies voortgezet onderwijs 
Binnenkort krijgen de ouders van groep 8 een uitnodiging voor een gesprek met de 
leerkracht in de week van 5-9 november. Naar aanleiding van onder andere toetsen en 
observaties op school geeft de leerkracht een pre-advies voor het voortgezet onderwijs. Dit 
geeft de kinderen en ouders de mogelijkheid om met een gericht beeld zich te laten 
informeren tijdens de open dagen. Het definitieve advies komt na de middentoetsen.  
 

Voorleeswedstrijd 
Afgelopen donderdagochtend hebben de kinderen van groep 7-8 de 
mogelijkheid gekregen om mee te doen aan de voorleeswedstrijd. Een 
vakkundige jury bestaande uit een bibliotheekmedewerker, een oud-
leerkracht en de voorleeskampioen van vorige jaar, hebben de moeilijke 
opdracht gekregen om de winnaar aan te geven. Met trots mogen we 
Anne-Mare Bakker voorleeskampioen van bs Mandegoud noemen. Zij zal 
de school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd.  
 
Halt groep 7-8 

Donderdag 1 november zal er een voorlichting van Halt in groep 7-8 gegeven worden. Het 
onderwerp is groepsdruk. Zoals we allemaal uit eigen ervaring weten is de (pre-
) puberteit een fase van ontwikkeling op vele gebieden. De sociale ontwikkeling 

kan heel leuk en interessant zijn en daarnaast ook ingewikkeld. Meer dan anders heb je op 
deze leeftijd te maken met verwachtingen en daaraan te willen voldoen. Deze voorlichting 
gaat daarom over groepsdruk en hoe je daarmee om kunt gaan.  
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Levo-lessen 
Van juf Nathalie: 
Na de zomer zijn wij begonnen met het thema: “Wie zijn wij? Wat is onze plek in de 
samenleving? Hoe kunnen wij er zijn voor de mensen om ons heen?”  Als herinnering aan de 
lessen en dat je respect voor elkaar moet hebben, hebben we armbandjes gemaakt. Het is 
heel leuk om te zien dat veel leerlingen het bandje nog steeds dragen. Aansluitend heb ik 
ingehaakt op de “Week tegen het pesten”. We hebben geleerd wat een “zondebok” is en dat 
“erbij horen” niet vanzelfsprekend is. Samen moeten we het leuk maken, waarbij we vooral 
ook naar onze eigen rol hebben leren kijken. In de Kinderboekenweek ging het over 
Vriendschap, een thema dat ook een aantal weken lang in de levolessen is gebruikt. De 

leerlingen ontdekten dat er verschillende soorten vriendschap zijn, maar 
dat alle soorten waardevol zijn. Een schatkistje met een steentje is een 
tastbaar voorwerp om te blijven denken aan de waarde die vriendschap 
heeft. We hebben in de midden/bovenbouw het thema o.a. verteld aan de 
hand van het verhaal uit de bijbel van David en Jonathan, twee mannen 
die door dik en dun vrienden bleven, en we hebben via kunstwerken leren 
kijken naar verschillende uitbeeldingen van vriendschap. De leerlingen 
hebben geleerd om hun gevoel bij een kunstwerk 
onder woorden te brengen. 
In de onderbouw heb ik het boek: “Geluk voor 

kinderen, vriendschap” gebruikt. Daaruit is een hele mooie 
vriendschapsboom ontstaan. De laatste week voor de herfstvakantie 
gaan we ontdekken wat vriendschap in andere culturen betekent. We 
verdiepen ons in het Hindoeïsme en gaan aan de slag met de 
begrippen bescherming en vriendschap.  
 
In het kort zal ik het programma meegeven dat we gaan behandelen tot de kerstvakantie. In 
principe heb ik een jaarplan, maar de actualiteit is altijd leidend, het kan dus zijn dat niet alles 
uit het programma behandeld wordt. 
In de eerste twee weken na de herfstvakantie maken we in alle groepen kennis met het 
lichtfeest Divali. We gaan hiermee aan de slag in theorie en praktijk. 
In de onder/middenbouw ga ik vervolgens bezig met de methode: Heb ’t lef. In de weken 
voor kerst staat het thema: “ster” dan centraal. Dat varieert dan van popster-zijn tot de ster 
van Bethlehem.  
In de bovenbouw werken we ook vanuit de methode Heb ’t lef. Het hoofdthema zal daar zijn: 
Feestlicht of lichtfeest? Geven en delen komen daarbij aan de orde, wat hebben de 
verschillende feesten voor betekenis en hoe kun je jezelf “leeg” maken om tot iets nieuws te 
komen? 
Uiteraard besteden we tussendoor ook tijd aan Sint-Maarten en Sinterklaas. 
De laatste week voor de kerstvakantie bestaat vaak uit een (digitaal) spel in quizvorm om te 
kijken wat de leerlingen de afgelopen weken hebben onthouden van de levolessen. Een leuk 
en leerzaam einde van een periode. 
Het is soms best veel informatie die de leerlingen te verwerken krijgen en ik kan mij 
voorstellen dat ze niet alles thuis over (kunnen) brengen. Vragen over de lessen wil ik dan 
ook altijd wel beantwoorden. Schroom niet om ze te stellen. 
 
Peuternieuws: 40 jarig bestaan 
Afgelopen 22 september hebben we het 40-jarig bestaan van de peuterspeelzaal in 
Kloosterburen gevierd. Al vanaf 1978 komen 2- en 3-jarigen 1 of 2 keer in de week spelen op 
de speelzaal. Ook vandaag de dag wordt er nog naar hartenlust gespeeld. In de loop der tijd 
zijn er verschillende juffen werkzaam geweest op de speelzaal en wat ontzettend leuk was, 
was dat juf Anita op de viering aanwezig was! We hebben van haar een mooi boek cadeau 
gekregen. 
Op onze viering hebben we vele kinderen mogen verwelkomen met hun ouders. De 
ouderraad van de speelzaal en de juffen hadden een leuk programma 
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georganiseerd. Zo konden kinderen op de foto en kruipen in een heuse tractor. Ook was er 
een tractorparcours uitgezet, kon men blikgooien, op een springkussen springen en iets 
uitzoeken uit de grabbelton. Ook aan versnaperingen was gedacht. Koffie/thee met een 
koek, broodje knakworst en de kinderen mochten zelf ranja ‘melken’ uit de ranjakoe ;-) 
De peuterspeelzaal kijkt terug op een zeer gezellig en geslaagd feestje! 

Naar aanleiding van ons jubileum, kwamen wij ontzettend veel foto’s tegen 
van peuters die de laatste jaren de speelzaal hebben bezocht. Ondertussen 
zijn zij al kleuters of zelfs al verder gevorderd op de basisschool. Die foto’s 
hebben wij verzameld in mapjes en liggen op het aanrecht in de speelzaal. 
Mochten er ouders nieuwsgierig zijn, dan loop gerust naar binnen en neem 

de foto’s mee van uw kinderen. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend is er altijd 
wel iemand aanwezig. 
 
Peuternieuws: hulpjes 
Op de speelzaal hebben de juffen hulpjes gekregen. Alle peuters hebben hun handen 
geverfd en op die geverfde handen hebben de juffen hun foto geplakt. Zo kunnen we zien 
van wie welke hand is. Op de deur hangt een bord en het bovenste handje is het hulpje van 
de juf die ochtend.  
In de kring hebben de juffen met de peuters besproken wat een hulpje zoal kan doen en 
vooral ook mag doen. Zo hebben we ook een stoel gemaakt, speciaal voor het hulpje. Leuk 
om te zien en te horen hoe de peuters hier mee omgaan. Het hulpje zijn voelt zeer belangrijk 
voor hen en ze gunnen het elkaar ook om het hulpje te zijn. Het hulpje wordt zelfs soms 
gefeliciteerd. 
 
Peuternieuws: na de herfstvakantie 
Na de herfstvakantie gaan we verder met onze lampionnen, want dan is het al bijna Sint 
Maarten. Omdat we met verschillende onderdelen bezig zijn, is het voor de peuters nog niet 
tastbaar wat er nu precies gemaakt wordt. Maar we hebben het voorbeeld laten zien en de 
peuters zijn enthousiast. Voor nu zijn de peuters eerst nog bezig om met witte wasco op een 
wit papier te krassen. Bent u al nieuwsgierig naar de lampionnen van de peuters? Nog even 
geduld dan…… 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje  
 
 
 
 
 
 
Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse 
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen 
we in onze nieuwsbrieven. Hieronder een bericht van: 
-Deze keer geen berichten.  
 
 
  


