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Agenda 

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 

Identiteitscommissie     6 februari 

Carnaval middag     8 februari 

Margedagen, alle kinderen vrij   12-13 februari    

Portfolio mee      15 februari 

Portfoliogesprekken     19-23 februari 

Voorjaarsvakantie     24 feb.- 4 maart 

Medezeggenschapsraad    8 maart 

 

Jarigen 

Jarno Kolkena      20 januari 
Marc Ausema      23 januari 
Rowan Bolt      27 januari 
Nova Wierenga     27 januari 
Yaël Braakhekke     1 februari 
Rick Staal       2 februari 
 

EHBO groep 7-8 
Eens per twee jaar worden er lessen voor ‘eerste hulp bij ongelukken’ (EHBO) aangeboden 
aan groep 7-8. Na de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 7-8 gestart met deze EHBO-

lessen. In 12 lessen worden zij klaargestoomd voor het examen dat plaats zal 
vinden op 13 april.  
De lessen worden op vrijdagmiddag gegeven door Tineke van der Ziel. Zij is 
opgeleid om dit gedegen te kunnen doen. Onderwerpen die behandeld 
worden zijn onder andere; brandplekken, verbanden aanleggen en stabiele 
zijligging.  

 
Ziekte groep 1-2 samen 
Afgelopen week had de griep Linda Stiekema getroffen. In geval van ziekte nemen we 
contact op met een bemiddelingsbureau voor invalleerkrachten. Al snel bleek dat er geen 
invalleerkracht beschikbaar was. We staan in zo’n geval voor de keuze: klassen samen of 
een klas naar huis. Gelukkig hebben we het ook deze keer met elkaar kunnen organiseren 
dat we geen ouders hoefden te vragen om hun kinderen thuis te houden. 
 
Margedagen, alle kinderen vrij 
Elk schooljaar doen we ons best om de marge uren te bundelen en in te zetten rondom 
carnaval. Ook dit jaar is het gelukt. Op maandag 12 en dinsdag 13 februari zijn alle kinderen 
vrij. De leerkrachten hebben op deze data studiedagen.  
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Staking 14 februari 
Het PO-front heeft na een aantal landelijke stakingen in het onderwijs een estafettestaking 
aangekondigd. Per regio zal er gestaakt worden. De eerste staking is in de drie noordelijke 
provincies en zal gehouden worden op 14 februari.  
We willen u graag tijdig informeren dat de mogelijkheid zeer groot is dat onze school op deze 
dag gesloten zal blijven. We houden u op de hoogte.  
 
Toetsweken  
Twee keer per jaar nemen we landelijk genormeerde toetsen (van Cito) af bij 
alle kinderen. Dit is een moment waarop we gaan kijken waar het kind, de klas 
en de school, vergeleken met het landelijk gemiddelde, staat. Vanuit die 
gegevens analyseren we wat goed gaat en wat aandacht verdient en maken we 
plannen waar we op korte en lange termijn aan gaan werken. De  toetsgegevens 
worden vanaf groep 6 ingevoerd in de ‘Plaatsingswijzer’. Dit is een instrument dat in Noord-
Nederland door basisscholen wordt gebruikt om te ondersteunen bij het geven van advies 
richting het VO.  
In deze periode zullen de toetsen afgenomen worden. De toetsen zullen verspreid over 
enkele weken worden gemaakt. Hieronder kunt u lezen welke toetsen er af worden 
genomen. De resultaten kunt u lezen in het portfolio dat op donderdag 15 februari 
meegegeven zal worden.  
 
Groep 1-2 
In groep 1 en 2 zal rekenen (tellen, kleuren, begrippen zoals meer-minder) en taal (kritisch 
luisteren en woordenschat) afgenomen worden. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier; 
de leerkracht stelt een vraag en het kind zet een streepje onder een plaatje. Voor groep 1 
geldt dat het kind minimaal 4 maanden onderwijs moet hebben genoten voordat een toets 
afgenomen wordt.  
 
Groep 3-8 
In groep 3-8 worden de volgende toetsen afgenomen; rekenen-wiskunde, technisch lezen 
(DMT en AVI), spelling en vanaf groep 4 begrijpend lezen. In groep 8 wordt dit aangevuld 
met studievaardigheden.  
 
Concert van groep 5 
Van de muziekvereniging St Caecillia: 
Zoals u misschien weet of hebt gehoord hebben de leerlingen van groep 5 de afgelopen 
weken met veel enthousiasme een muziekinstrument bespeeld. 
Samen met muzieklerares Marianne Groothof is er heel wat geoefend. 
Onze druminstructeur Thomas Zeevalking heeft de leerlingen ook nog wat geleerd wat 
betreft het drummen. 
Ze zijn nu zover dat ze al een behoorlijk stukje muziek kunnen spelen. Dit willen ze 
natuurlijk ook graag aan ouders/verzorgers, familie en de leerkrachten laten horen. Alle 
belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd door Muziekvereniging St. 
Caecilia. 
Op woensdag 24 januari vindt de generale repetitie plaats in het Kronkelhoes om 
vervolgens op woensdag 31 januari het slotconcert ter gehore te brengen. Vanaf 19.00 uur 

bent u natuurlijk van harte welkom om te 
komen kijken. Ook zal er nog een uitvoering 
komen op school en dat staat gepland op 
maandag 5 februari.  
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Kinderen en ICT 
Van de ICT-werkgroep van schoolbestuur Lauwer 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….. 
Kinderen en online privacy 
Bij het gebruik van media speelt online privacy een belangrijke rol. Zodra je iets online zet, 
heb je nauwelijks meer controle over die informatie, en dat kan (zelfs 
jaren later nog) nare gevolgen hebben. Internet bewaart immers 
alles. Dat weten wij als volwassenen, maar kinderen gebruiken het 
internet spelenderwijs en zijn vaak nog naïef. 
In de brochure kinderen en online privacy van Digibewust, Mijn Kind 
Online en Kennisnet wordt u op weg geholpen met tips, informatie en 
advies. Bijvoorbeeld over: Hoe waarborgt u de privacy van uw 
kind(eren), hoe helpen we kinderen hun identiteit te bepalen, maar 
ook hoe gaan we zelf om met de eigen privacy?  
Kennisnet (dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs) start eind januari een grote 
campagne over online privacy, daar zullen we u in ons volgende artikel verder over 
informeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/kinderen-en-online-privacy

