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Agenda 

Sinterklaas (continurooster tot 14.00 uur)  5 december 

Oud papier      11-12 december 

MR       12 december 

GMR       20 december 

Kerstdiner      21 december 

Alle kinderen middag vrij    22 december 

Kerstvakantie      23 dec.- 7 jan.  

 

Jarigen 

Roëll Knol      24 november 
Fleur Jansen      25 november 
Finn Oostema      25 november 
Glenn Pietersen     25 november 
Iris Venema      28 november 
Megan Beerda     2 december 
Sander Boerma     4 december 
Ilse Werkman      8 december 
Yinthe van der Laan     9 december 
 

Sinterklaas 

De tijd rondom Sinterklaas is altijd gezellig en spannend. Ook op school 
besteden wij hier uiteraard op verschillende manieren aandacht aan. Hoe en 
wanneer precies kunt u allemaal lezen in de speciale Sinterklaas nieuwsbrief.  
 
Staking 
In de week van 5 december staat het bespreken van de onderwijsbegroting 

gepland in de tweede kamer. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking wordt er 

besloten of er gestaakt zal gaan worden op 12 december. Meer informatie kunt u onder 

andere hier vinden. 

 
Mediamasters groep 7-8 
De afgelopen week hebben de kinderen van groep 7-8 meegedaan aan ‘Mediamasters’. Dit 

is een project waarin kinderen leren over de kansen en gevaren van media: 
sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, 
cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.  
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Mediamasters. 
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Stagiaire 

Vanaf aanstaande donderdag zal Anne Doornbos elke donderdag stage komen lopen in 
groep 1-2. Anne volgt de studie tot leerkracht en woont op Schiermonnikoog. We heten Anne 
van harte welkom op bs Mandegoud en wensen haar een leerzame tijd toe bij ons op school.  
 
Beroepenmiddag 
Vorige week vrijdagmiddag hebben een aantal (groot-)ouders aan kleine groepjes van groep 
7-8 verteld over hun beroep. Zowel de (groot-) ouders als de kinderen hebben hier enorm 
van genoten. We hebben van meerdere (groot-)ouders gehoord dat zij het een heel leuk idee 
vonden, maar zich nog niet opgegeven hadden. Als er voldoende animo is willen we graag 
een tweede ronde organiseren.  
 
B-fit  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op BS Mandegoud wordt naast het reguliere programma ook aandacht besteed aan een 
gezonde leefstijl van alle kinderen. In het kader van dit onderwerp zijn wij, zoals u weet, 
gestart met het B-Fit programma. Dit actieprogramma wordt mede  georganiseerd door “Huis 
voor de Sport Groningen” en heeft als belangrijkste doel dat er meer aandacht komt voor 
bewegen en gezonde voeding.  

Om meer inzicht te krijgen in het kennisniveau van 
kinderen over gezonde voeding en beweging, gaan 
de leraren samen met de kinderen een vragenlijst 
invullen over dit onderwerp. Naast de informatie die 
wij van leraren en de kinderen zelf krijgen, is het 
van essentieel belang voor het programma dat wij 

ook uw opvattingen als ouder betrekken bij dit project.  
Daarom willen wij u graag verzoeken om net als de kinderen en leraren een vragenlijst in te 
vullen waarin vragen worden gesteld over gezonde voeding en beweging. De vragenlijst kunt 
u direct online invullen door hier te klikken.  
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5-10 minuten, wij stellen het zeer op prijs als u 
deze vragenlijst vóór vrijdag 8 december 2017 kunt invullen. Wij gaan vertrouwelijk om met 
de informatie die u ons geeft. Voor vragen kunt u contact opnemen met mij. 
Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  
Met vriendelijke groet, 
Rik Smit, B-Fit coach r.smit@hvdsg.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
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