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Agenda 

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

Identiteitscommissie     6 februari 

Carnaval middag     8 februari 

Margedagen, alle kinderen vrij   12-13 februari  

Staking primair onderwijs    14 februari   

Portfolio mee      15 februari 

Portfoliogesprekken     19-23 februari 

Voorjaarsvakantie     24 feb.- 4 maart 

Medezeggenschapsraad    8 maart 

 

 

Jarigen 

Rick Staal      2 februari 
Arwin Bolt      6 februari 
Fleur Halsema     7 februari 
Gert-Jan Mulder     8 februari 
Sophie de Lange     12 februari 
Dex Vink      13 februari 
Jari Bolt      15 februari 
 
 
Carnaval 
In Kloosterburen en omstreken wordt er al enige tijd druk gewerkt aan de voorbereidingen 
van carnaval. Ook op onze school vieren we dit Katholieke feest. Op donderdagmiddag  8 

februari vragen we alle kinderen om verkleed op school te komen. Deze 
middag zullen Prins Henk en leden van de raad van elf bij ons op bezoek 
komen. We starten in de klas met een levensbeschouwelijke les rondom 
carnaval. De leden van de raad van elf zijn dan ook in de klas om hierbij 
aanvullende informatie te geven, of vragen van kinderen te beantwoorden.  
Vervolgens gaan we allemaal naar de middenruimte. Alle groepen treden op 
voor de prins. Ten slotte lopen we met zijn allen de polonaise en sluiten we 
voldaan de middag af met iets lekkers in de klas.  

 
Margedagen 
Op maandag 12 en dinsdag 13 februari zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten gaan op deze 
dagen onder andere aan de slag met de uitslagen van de citotoetsen. Dit koppelen zij aan de 
gegevens en observaties die het gehele schooljaar verzameld worden; komen de landelijk 
genormeerde toetsen overeen met het beeld van het dagelijkse werk en de methodetoetsen.   
De toetsen worden geanalyseerd: wat kunnen kinderen al goed en waar hebben zij nog extra 
hulp bij nodig. Aan de hand van deze analyse worden er plannen gemaakt. In deze plannen 
is er veel aandacht voor differentiatie, zodat de kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. 
Hierbij kunt u denken aan differentiatie in het inhoudelijke gedeelte; het aanbod, instructietijd, 
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hulpmiddelen en hoeveelheid werk. Daarnaast worden er ook overkoepelende zaken in de 
analyse en de plannen meegenomen. Hierbij kunt u denken aan werkhouding, 
samenwerken, of werktempo.  
 
Portfoliogesprekken 
Donderdag 15 februari krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Hierin kunt u 
observaties over werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de brede ontwikkeling 
vinden. Verder zijn er toetsgegevens en werkjes van de kinderen in opgenomen. Met deze 
informatie willen we u zo breed mogelijk informeren.   
U wordt voor de week van 19-23 februari uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht 
naar aanleiding van het portfolio.  
Op woensdag 7 februari ontvangen de ouders van groep 1 tot en met groep 7 een 
uitnodiging via uw e-mail. U kunt dan zelf via een link aangeven welke van de beschikbare 
tijden u schikt.  
De ouders van groep 8 worden binnenkort uitgenodigd voor de week van 5 tot en met 9 
maart voor een adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Van de Katholieke kerk: 
 
Carnavalsviering 
Op zaterdag 10 februari is er om 18.44 uur een carnavalsviering met pastoor Wellen in de 
R.K. kerk in Kloosterburen. Prins Henk I, Adjudant Harry en een deel van de Raad van Elf 
zijn er ook bij! 
Het wordt een hele leuke viering want je mag verkleed naar de kerk komen en je als wilt, kun 
je 11 minuten lang meedansen met de muziek van het dweilorkest Neut'nbieters. 
Dus heb je net die middag kindercarnaval gevierd, hou dan je verkleedkleren maar aan en 
kom naar de kerk!  
 


