
Nieuwsbrief basisschool Mandegoud 

 

bsmandegoud@lauwerseneems.nl 
Halsemastraat 6, 9977 SE Kloosterburen 

Nieuwsbrief 
Basisschool Mandegoud 
22 december 2017

 

Agenda 

Alle kinderen middag vrij    22 december 

Kerstvakantie      23 dec.- 7 jan.  

Lion King HHC groep 4-8    17 januari 

Nationale voorleesdagen groep 1 en 2  24 jan.- 3 feb.    

GGD-screening groep 2 en 7    30 januari 

Muziekuitvoering Kronkelhoes groep 5   31 januari 

GMR       1 februari 

 

Jarigen 

Irmlinde Blomsma     28 december 
Lisanna van der Maar    28 december 
Ginger Pietens     16 januari 
 
 
Voorleesdagen: vaders en opa’s gezocht! 

Op woensdag 24 januari starten de nationale voorleesdagen. Deze voorleespromotie is 
gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar. Dat betekent voor Mandegoud 
dat we hier aandacht aan besteden in groep 1 en 2. Inmiddels is het 
al een soort traditie geworden dat we hiervoor een beroep doen op 
de vaders en opa’s van deze twee klassen om te komen voorlezen. 
We merken dat zowel de kinderen als de vaders het ontzettend leuk 
vinden…. met een spannend randje.  
Beste vaders en opa’s van groep 1-2, willen jullie weer komen 
voorlezen? Jullie zijn meer dan welkom! Je kunt zelf een boek 
meenemen, of een geschikt boek aan de leerkracht vragen. Bij de 

ingang van groep 1-2 zal een opgavelijst komen te hangen.  
 

Extra ondersteuning 

Na de kerstvakantie zal Engel Buitenwerf elke dinsdag een aantal uren bij ons op school zijn. 

Engel heeft een aantal jaar op onze school gewerkt als leerkracht en heeft aangegeven het 

ontzettend leuk te vinden om elke dinsdag een aantal ‘klussen’ op te pakken. Hierbij kunt u 

denken aan het begeleiden van een groepje leerlingen, of een leerkracht ondersteunen bij 

voor-, of nawerk van het lesgeven. We zijn ontzettend blij dat we Engel wederom in ons team 

mogen verwelkomen!  
 

Naschoolse activiteiten 

Eens per twee weken worden er in de gymzaal naschoolse activiteiten georganiseerd door 

meester Luit. Na de vakantie start dit weer op dinsdag 9 januari om 15.45.  
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Vakleerkracht gym 

Op de maandag krijgen de kinderen van groep 3-8 weer les van Annemiek Steendam. Na de 

kerstvakantie is zij terug van haar ouderschapsverlof. Dat betekent dat we afscheid nemen 

van meester Jos, die haar vanaf de zomervakantie vervangen heeft.  

 

Lion King HHC groep 4-8 

De kinderen van de groepen 4 tot 8 zijn uitgenodigd door het HHC in 

Wehe den Hoorn voor een voorstelling van de Lion King. Dit stuk zal 

opgevoerd worden door leerlingen van het HHC. Het zal plaatsvinden in 

het Marnehoes op 17 januari.  

 

Bedankt! 

De maand december staat bol van de gezellige activiteiten. Hiervoor hebben we 

meer dan eens een beroep mogen doen op jullie op veel verschillende vlakken; 

van koken tot kerststukjes maken, van spelletjes begeleiden tot het versieren van 

de kerk….en alles wat daar tussen zit. Samen hebben we er weer wat moois van 

gemaakt. Namens de kinderen, hartelijk dank hiervoor!  

 
B-Fit  
Van onze B-fitcoach Rik Smit: 
In januari 2018 krijgen alle kinderen hun eigen B-Fit bidon. Een belangrijk onderdeel van het 
B-Fit programma is het stimuleren van het waterdrinken.  Kinderen krijgen onbewust al snel 
te veel suiker binnen door het drinken van o.a. frisdrank, vruchtensap, chocolademelk en 
drinkyoghurt. Het gezondste, goedkoopste en gemakkelijkste alternatief is water!  Het zou 
mooi zijn als het voor kinderen normaal wordt en blijft om veel water te drinken gedurende 
een dag. Heb je dorst tijdens de les of ben je net klaar met de gymles? Pak je bidon met 
water! 
Een aantal weken geleden hebben we u gevraagd mee te werken aan een vragenlijst voor 
B-fit. 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 op de volgende link te klikken:  
https://goo.gl/forms/6mSpfN3eA96Cac1B2 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5-10 minuten, wij stellen het zeer op prijs als u 
deze vragenlijst kunt invullen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons geeft. 
 

Formatie na de kerstvakantie 

Onze groep 1-2 groeit uit tot een zeer goed gevulde klas, waar we ontzettend blij mee zijn! 
Dit wisten we bij het toedelen van de formatie al, waardoor we dit meegenomen hebben in 
ons formatieplan. Na de kerstvakantie gaat groep 1 en 2 uit elkaar. De ouders van deze 
klassen hebben hierover al een brief ontvangen.  
Juf Linda gaat haar volledige werktijdfactor lesgeven aan groep 2. Dit betekent dat er intern 
een aantal verschuivingen zijn en er een vacature is ontstaan in met name groep 3 en 4. 
Deze zal vervuld gaan worden door José Bulthuis uit Warffum. We zijn ontzettend blij dat we 
in deze tijd van schaarste in leerkrachten een geschikte collega hebben kunnen vinden.  De 
ouders van groep 3 en 4 hebben hierover vorige week een brief ontvangen. We heten José 
van harte welkom op onze school. Ook juf Edwine komt na de kerstvakantie weer lesgeven 
in groep 1 en groep 2. Fijn dat we haar wederom in ons team mogen verwelkomen.  
Voor de volledigheid vindt u hieronder een overzicht van de formatie. Mocht u hier vragen 
over hebben, loop gerust even binnen! 
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Groep 1  

 Ma Di  Wo  Do  Vr  

Ochtend  Juf Franca Juf Franca Juf Franca Juf Edwine  --- 

Middag  Juf Franca Juf Franca -- Juf Edwine -- 

 
Groep 2 

 Ma Di  Wo  Do  Vr  

Ochtend  Juf Linda  Juf Linda  Juf Linda  Juf Linda  Juf Edwine 

Middag  Juf Linda  Juf Linda  -- Juf Linda   

 
Groep 3 en 4  

 Ma Di  Wo  Do  Vr  

Ochtend  Juf Ellen-3 
Juf Nienke-4 
 

Juf Ellen-3 
Juf Nienke-4 

Juf Ellen-3 
Juf Nienke-4 

Juf José-3 
Juf Nienke-4 
 

Juf José-3 
Juf Nienke-4 
 

Middag  Juf Ellen-3 
Juf José-4 

Juf Ellen-3/4 
 

-- Juf Nienke-3/4 
 

-- 

Groep 5-6 

 Ma Di  Wo  Do  Vr  

Ochtend  Juf Andrea 
 

Juf Andrea 
 

5:Juf Sieneke 
 
6:Juf Andrea 
 

Juf Sieneke 
 

Juf Sieneke 
 

Middag  Juf Andrea Juf Andrea -- Juf Sieneke Juf José 

 
Groep 7-8 

 Ma Di  Wo  Do  Vr  

Ochtend  Juf Geertje 
 

Juf Geertje Juf Geertje 7:Juf Geertje  
 
8:Juf Henrieke 

7:Juf Geertje 
 
8:Juf Henrieke 
 

Middag  Juf Geertje Juf Nienke 
 

-- Juf Geertje 
 

Juf Geertje 

 

 

 

Fijne feestdagen! 

Tot slot willen we u fijne feestdagen wensen. Na een jaar is 

het tijd voor ontspanning, bezinning, vieren, familie, vrienden 

en lekker eten. Geniet er van, we zien jullie graag terug in 

2018! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kinderkerst 
Op kerstavond, zondag 24 december, is er om 18.30 een kerstviering voor jong en oud in de 
R.K. kerk in Kloosterburen. Dit jaar wordt het kerstverhaal van Hanna, de dochter van de 
herbergier, verteld. Kom allemaal kijken, want veel kinderen van onze school spelen mee en 
het jongerenkoor Sing2gether zingt Nederlandse en Engelse kerstliedjes. Na afloop wordt er 
buiten bij de levende kerststal gluhwein en chocolademelk geserveerd. 
Iedereen is welkom!   De kinderkerstcommissie 


