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Agenda 

Oud papier      18-19 juni 

Peuters spelen mee in groep 1   26 en 28 juni 

Portfolio mee naar huis    5 juli 

Schoolreis groep 1-7     16 juli 

Oud papier      16-17 juli 

Musical groep 8     18 juli 

Laatste schooldag (middag vrij)    20 juli 

       

Jarigen 

Sophie Wolda      20 juni 
Heela de Haan     21 juni 
Tara Bos      28 juni 
 
 
 
Presentatie project 
Gisteren hebben we de eindpresentatie gehad van het project “Oud gemeente 
Kloosterburen”. We hebben de foto’s van activiteiten, animatiefilmjes, gedichten, 
werkstukken kunnen laten zien. Verder hebben we ansichtkaarten, sleutelhangers en 
koekjes verkocht. En natuurlijk niet te vergeten; we hebben heerlijke poffert en verschillende 
soepen gegeten. Het verdiende geld wordt gebruikt om een deel van de gemaakte kosten 
mee te financieren. Het was een geslaagde afsluiting van dit project.  
 

Peuternieuws: Fotograaf 

Op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni komt de fotografe langs om 
mooie foto’s te maken van de peuters. Op beide dagen maakt zij ook 
een groepsfoto. De fotografe heeft wel een verzoekje voor de ouders: 
of de peuters niet te felle kleuren en te drukke printjes dragen. 
 
Pauze 
Tijdens de ochtendpauze hebben de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. 
Steeds vaker zien we zoete, ongezonde etenswaren op school. Wilt u uw kind een gezonde 
pauze hap meegeven? Hierbij denken we aan fruit of een bruine boterham.  
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Peuternieuws: Vaderdag 
Het is nu echt bijna vaderdag. Wat spannend en ook leuk is dit voor onze peuters. Ze 
hebben een enorm mooi cadeau gemaakt, waar ze met veel enthousiasme aan gewerkt 
hebben. Want hun papa is de leukste, de liefste, de grappigste, de stoerste en is hun grote 
held! Het moeilijkste blijft wel voor de peuters om dit als een verrassing te houden voor papa. 
Maar gelukkig doen de papa’s alsof ze niets gehoord hebben.  

Ons favoriete boek is op dit moment De Wiebelbillenboogie. 
In dit verhaal moet mama even weg en doet papa allemaal 
leuke dingen met de kinderen. Zoals bananen roosteren, 
indiaantje spelen, de kinderen hoog in de lucht gooien en 
heel veel bubbels in het bad maken. Bij dit boek zingen we 
graag het volgende liedje: 

♪ 
1 voor de centjes 
2 voor de show 

Op 3 ben je klaar voor de billenboogie go 
♪ 

(En op 3 schudden we allemaal hard met onze billen en beleven we veel plezier.) 
 
Inzet financiën werkdrukverlaging 
Vanuit de overheid zijn er financiën beschikbaar gesteld om de werkdruk in het 
basisonderwijs te verlagen. Het is aan de teamleden van de school om te bepalen waar dit 
aan wordt besteed. Aankomend schooljaar zullen wij van dit geld een leerkracht inzetten die 
in alle klassen lessen gaat geven in digitale geletterdheid. De groepsleerkracht wordt op dat 
moment vrij-geroosterd om taken naar keuze op te pakken. Op deze manier hebben we 
gezocht naar een win-win voor zowel de leerkracht als de kinderen.  
 
Digitale geletterdheid 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen worden er volgend schooljaar in elke groep wekelijks 
lessen in digitale geletterdheid aangeboden. We hebben hiervoor gekozen omdat we de 
kinderen toekomstgerichte kennis willen meegeven. De lessen 
zijn opgedeeld in vier onderdelen: 

 Informatievaardigheden: bijvoorbeeld op een goede 
manier leren zoeken naar informatie op het internet.  

 Computational thinking: de stappen leren van  
programmeren met de hulp van robotjes Dash&Dot.  

 Mediawijsheid: het veilig en slim omgaan met alle 
digitale middelen. 

 ICT-basisvaardigheden: bijvoorbeeld het werken met 
programma’s van office. 

 
Gratis app “De vakantiebieb” 
Op onze school besteden we veel tijd en aandacht aan het lezen. Lezen heb je overal nodig.  
Via lezen leer je nieuwe dingen en krijg je een grotere woordenschat.  

De zomervakantie komt alweer in zicht. Om op een leuke 
manier toch bezig te blijven met lezen heeft de bibliotheek de 
vakantiebieb opgezet. Met de vakantiebieb stimuleert 
Biblionet Groningen, samen met de basisscholen en ouders, 
kinderen om tijdens de zomervakantie te blijven lezen. 
Daarmee blijft niet alleen het leesniveau op peil, maar ervaren 
kinderen ook dat lezen overal en altijd leuk is.  
Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee 
naartoe. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 

augustus. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier! 
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Portfoliogesprekken 

Op donderdag 5 juli krijgen alle kinderen hun portfolio mee naar huis. We nodigen u voor de 
week van 10-14 juli uit voor een gesprek hierover. Hier krijgt u een e-mail voor met een link 
naar een gesprekkenplanner. Via deze link kunt u zien welke tijden beschikbaar zijn en een 
tijd reserveren. Als u specifieke wensen heeft raden we u aan om niet te lang te wachten met 
het plannen van een gesprek.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 

& 
Team 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: 
-De wandel4daagse 
-De Katholieke kerk 
-De dikke bandenrace  
 
 
WANDEL4DAAGSE 

28 mei begonnen we met een groep van 35 kinderen aan de 4daagse. 4 kinderen liepen met 
de hoge temperaturen aan de 10 kilometer, en de rest de 5 kilometer van Zoutkamp. Beide 
groepen waren ondanks de temperaturen stevig op aan het lopen. Dinsdag liepen we in 
Leens tijdens deze tocht hebben we toch regelmatig even in de lucht gekeken…. Het 
rommelde wat en een paar druppeltjes regen hebben we gevoeld. De 10 kilometer groep 
mocht even een stukje binnendoor. Woensdag de tocht van Kloosterburen. Wat een mooie 
tocht is dit. De 10 kilometer loopt bij deze tocht bij Bokum achteruit naar de dijk, om 
vervolgens bij de familie Hazenberg langs richting Kleine Huisjes te lopen. Hier werd namens 
de Coop een tasje met lekkers aangeboden aan de kinderen. Klaas Jan en Esther hiervoor 
hartelijk bedankt. De tocht van donderdag kon door het slechte weer helaas niet doorgaan. 
Bij de slotavond in Ulrum is ook besloten om de tocht van de 10 kilometer in te korten 
vanwege het weer. Familie Raangs heeft tijdens deze tocht het drinken verzorgd. De roosjes 
werden verzorg door de Dageraad uit Baflo. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde week. 
Dit was voor Nathaly en voor mij de laatste keer dat we contactpersoon waren. Ik heb het 
jarenlang met plezier gedaan. Maar nu ik steeds minder kinderen op school ken wordt het tijd 
het stokje door te geven. Volgend jaar zullen Tamara en Nynke het coördineren. 
 
Bedankt allemaal! 
Groeten Bianca en Nathaly 
 
GEZINSVIERING 1 JULI   “VROLIJK VERDER” 
Op zondag 1 juli om 11.00 uur zal in de RK-kerk een gezinsviering zijn waarin klein en groot, 
jong en oud uitgenodigd wordt om er te zijn en mee te doen. 
In deze viering nodigen we vooral de Eerste Communicanten uit om te helpen én de 
schoolverlaters, de groep-8-ers...voor hen geldt des te méér:  dit zit er op...we gaan vrolijk 
verder! 
Na afloop gaan we vieren dat we vrolijk verder kunnen...dus er is koffie, thee en limonade 
mét gebak!! 
Het koor Sint Caecilia zal zingen en pastor Nellie gaat voor. 
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DECATHLON  DIKKE  BANDEN  RACE  KLOOSTERBUREN 2018                 

 
Beste jongens en meisjes, 
 
Op zaterdag 14 juli wordt in Kloosterburen de Decathlon Dikke Banden Race gereden.  De 
wedstrijd wordt georganiseerd door het Wielercomité Ronde van Kloosterburen, die hierbij 
wordt gesteund door Decathlon. 
De Dikke Banden Race is een wielerevenement speciaal voor jongens en meisjes tot en met 

12 jaar uit Kloosterburen en omstreken. Uitgangspunt is: iedere deelnemer is een winnaar! In 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 hebben zo’n 100 kinderen meegedaan.  

Deelname is gratis! 

 

Er zijn 4 leeftijdsgroepen: 

Groep A:   tot en met 2012 rijden 1 ronde 

Groep B:   2010 en 2011 rijden 2 ronden 

Groep C:   2008 en 2009 rijden 3 ronden 

Groep D:   2006 en 2007 rijden 4 ronden  

Een ronde is ongeveer 1200 meter lang: start en finish is op de Hoofdstraat, linksaf de  

Kloostersingel, linksaf de Hoofdstraat. 

 

Aan deze race kun je alleen meedoen op je gewone fiets, mountainbike of city bike.  

Een lig- of racefiets mag beslist niet!  

Als de groepen niet te groot zijn starten jongens en meisjes tegelijk, maar worden wel apart 

geklasseerd. 

Je krijgt een t-shirt, helm en rugnummer. Daarna wordt je fiets gecontroleerd en worden de 

groepen klaar gezet voor de start. De 1e groep start om 12.00 uur. De volgende groepen 

starten steeds als de vorige groep gefinisht is. Na afloop lever je je helm weer in. Het 

rugnummer en shirt mag je houden. Als je het vol hebt gehouden krijg je ook nog een goody 

bag. 

Na de start blijf je eerst achter de motorrijders. Pas op hun teken mag je naar voren. 

De winnaars worden op het ere podium gehuldigd. 
 
Wil je meedoen ? 
Aanmelden: Bij voorkeur van te voren inschrijven via www.rondevankloosterburen.com of 
info@rondevankloosterburen.nl . Op zaterdag 14 juli, van 10.30 tot 11.30 uur  kun je je ook 
nog aanmelden, naast de bouw-/schaftkeet op de Damsterweg. 
 
Verdere info zie: www.rondevankloosterburen.nl. 
 
Tot slot 

We hopen dat je meedoet aan dit leuke evenement en dat je vader, moeder, ooms, tantes, 

opa, oma, buren enz. je komen aanmoedigen.  

 

Graag tot ziens op 14 juli 

Het Wielercomité Ronde van Kloosterburen 
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