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Agenda
Judoclinic groepen 3-8
Kinderboekenweek
Medezeggenschapsraad
Judoclinic groepen 3-8
Identiteitscommissie
Informatieavond
Herfstvakantie

1 oktober
3-14 oktober
4 oktober
8 oktober
9 oktober
18 oktober
20-28 oktober

Jarigen
Femke Smt
Romy Beerda
Jesse Werkman
Ellysia Hegge
Vayenne Blomsma
Daniëlle Zuidema
Anniek Jansen

1 oktober
2 oktober
2 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
11 oktober

B-fit judoclinics groep 3-8
We zijn het tweede jaar als B-fit-school ingegaan. Vorig schooljaar hebben we diverse
actieve en gezonde activiteiten dankzij dit project in kunnen
zetten.
Ook dit jaar zullen we weer ruim aandacht besteden aan
actief en gezond leven. Veelal doen we dit op een manier
die kinderen aanspreekt. Op 1 en 8 oktober zullen de kinderen van de groepen 3-8 een judoclinic aangeboden krijgen.
Gymnastiek groepen 3-8
Onze vakleerkracht voor gymnastiek Annemiek Steendam kampt al enige tijd met
rugklachten. Hierdoor kan zij geen gymlessen geven op de maandag aan de groepen 3-8.
We hebben vervanging gevonden in Matisse van der Velde. Hij is afgelopen maandag
gestart.
Kinderboekenweek
Lezen is een van de sleutels tot kennis. We besteden daarom
bij ons op school veel aandacht aan lezen en plezier beleven
aan lezen. Van 3 tot en met 14 oktober 2018 wordt er op
verschillende manieren aandacht besteed aan de
kinderenboekenweek. Het thema is: vriendschap: Kom erbij!

Schooltuintjes
Groep 4 heeft dit schooljaar drie maandagmiddagen in de
schooltuintjes gewerkt. Ze rondden het moestuinseizoen met elkaar
af en hebben geoogst. We hopen het werken in moestuintjes volgend
seizoen ook weer aan groep 3 aan te kunnen bieden in de
samenwerking met de coöperatie ‘Klooster en buren’.
Informatieavond
Op donderdag 18 oktober worden alle ouders op school uitgenodigd voor de inloopinformatieavond. Na een aantal weken in hun nieuwe klas kunnen de kinderen heel goed
aan hun ouders uitleggen wat zij allemaal precies doen. De materialen waarmee zij werken
liggen klaar en de leerkracht is uiteraard aanwezig voor aanvullende informatie. De precieze
tijden volgen nog.
Zakelijke ouderavond
Op bs Mandegoud vinden we het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van het reilen en
zeilen op de school. Dit gebeurt op vele manieren. Hierbij kunt u denken aan de
informatieavond, de schoolgids, de nieuwsbrief, de website.
Aansluitend op de informatie avond zal er een zakelijke ouderavond worden georganiseerd
door de ouderraad. Alle commissies (mr, or, ic) en het team maken een jaarverslag van het
schooljaar 2017-2018. Deze ontvangt u ruim voor 18 oktober. De opzet van de zakelijke
ouderavond is dit jaar iets anders. Van alle commissies zal er, tot in ieder geval 45 minuten
na de informatieavond, een afvaardiging aanwezig zijn waaraan u uw vragen kunt stellen
naar aanleiding van de jaarverslagen. De financiële stukken van de ouderraad en overblijf
liggen ter inzage op de avond zelf.

Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud en team psz ’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:
-Gemeente de Marne
Dag van de veiligheid
Zaterdag 13 oktober organiseert de gemeente De Marne De dag van de Veiligheid. Ook de
basisschoolkinderen van De Marne zijn van harte welkom en neem je ouders mee. De
brandweer is aanwezig met een blusdemo en de politie met een preventietruck. Ook is er
een luchtkussen en een tekenwedstrijd. De dag van de Veiligheid is van 10.00 uur tot 16.00
uur in het gemeentehuis te Leens (R.Ritzemastraat 2). We kijken uit naar jullie komst. Met
een hartelijke groet, Gemeente De Marne.

