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Agenda
26 november
4 december
5 december
18 december
19 dec.-3 jan.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (L&E)
Sinterklaasviering op school
Sinterklaas
Ochtend kerstviering, alle kinderen 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Sinterklaasviering
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Op school hebben we
de komende periode ook gezellige Sinterklaas-activiteiten op het
programma staan. Hieronder kunt u lezen wat het
Sint-programma op basisschool Mandegoud is.
20 november lootjes trekken
De kinderen van de groepen 5-8 trekken lootjes. Van de
ouderraad krijgen alle kinderen een envelop mee met een budget
om iets te kopen. De kinderen maken thuis een surprise en een
gedicht. We worden elk jaar weer verrast met originele creaties.
Uiterlijk donderdag 3 december moet het op school zijn. Graag in een tas, zodat het resultaat
nog een verrassing blijft.
25 november Sinterklaas spelletjes
Op woensdag 25 november doen de kinderen de tweede helft van de ochtend in alle klassen
activiteiten rondom Sinterklaas. Kinderen uit groep 8 helpen kinderen uit de onderbouw. Er is
bij de spelletjes een duidelijke link met het Sinterklaasjournaal.
30 november schoen zetten
Alle kinderen mogen op maandag 30 november op school een schoen zetten.
Deze schoen mogen zij meenemen van huis.
4 december Sinterklaas op school
Dit schooljaar hebben we Sinterklaas uitgenodigd om bij ons op school te komen logeren. Hij
heeft ons laten weten dat hij graag op
onze uitnodiging in gaat. We maken
een fijne slaapkamer in ons
speellokaal.
Op vrijdag 4 december gaan de
kinderen van de onderbouw bij
Sinterklaas op bezoek in zijn
slaapkamer.
De kinderen van de bovenbouw
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hebben surprises voor elkaar gemaakt en vieren het feest met elkaar in de klas.
Indien uw kind ziek is op 4 december, komt Sinterklaas op digitaal ziekenbezoek. Hierover
wordt u dan natuurlijk gebeld.
Geeft u, net als de andere schooldagen, gewoon fruit en middageten mee naar school?
De schooltijden zijn net zoals andere vrijdagen.
Geeft u een tasje mee voor alle werkjes?
ICT tips: mediagebruik in Coronatijd
Van de ICT-werkgroep van schoolbestuur Lauwers en Eems
Kinderen en ICT 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: Mediagebruik in Coronatijd
Bijna iedereen zal het beamen: met z’n allen brengen we heel wat
tijd door op de tablet, de laptop, de pc, de smartphone of voor de t.v.
Het flitsonderzoek “ Iene, Miene, Media” door Netwerk Mediawijsheid1 geeft aan dat de
gemiddelde beeldschermtijd van kinderen van 0-6 met 50 minuten per dag is toegenomen
sinds de coronacrisis. Voor de 5-6 jarigen is dit in veel gevallen door thuisonderwijs gestegen
van 117 naar 202 minuten.
Tip: maak zo veel mogelijk gebruik van de 20-20-2 regel2: geef na
20 minuten beeldschermtijd 20 seconden ontspanning. Probeer dagelijks 2 uur buiten te
laten spelen.
Uit het Iene Miene Media-onderzoek 2020 blijkt dat mediaopvoeding van jonge kinderen echt
niet zo eenvoudig is.
De meest gestelde vragen, zeker in deze Coronatijd:
1. Hoe ga ik om met het mediagebruik van mijn kind nu we veel samen thuis
zijn?
2. Hoelang mag mijn kind achter een beeldscherm zitten?
3. Hoe houd ik grip op het beeldschermgebruik van mijn kind?
4. Kan ik mijn kind alleen met een tablet laten spelen? Of is samen beter?
5. Hoe zorg ik dat mijn kind veilig is op internet?
6. Hoe zorg ik dat mijn kind geen programma's of filmpjes ziet waar het te jong voor is?
7. Hoe weet ik welke boekjes, films en spelletjes geschikt zijn voor mijn kind?
Herkenbaar? Klik voor de antwoorden op de diamant.
Algemene tip: stel altijd samen met uw kind de privacy instellingen in, wanneer ze met een
nieuwe app aan de gang gaan. Standaard staan alle instellingen op “open”. Door het
tandwieltje te activeren (meestal rechtsonder of –boven) ziet u wat er aangepast kan worden.
Eten op school; graag gezond
Zo ongeveer een half jaar werken we nu met een continurooster. Alle kinderen eten op
school en dit is een heel gezellig moment met elkaar. De inhoud van de ‘broodtrommeltjes’
wordt vaak eens vergeleken met de buurman-buurvrouw.
Wat opvalt is dat er zo nu en dan zoetigheid in de
broodtrommels zit. We willen u vragen de chocolaatjes,
cakejes, enzovoorts, zoveel mogelijk te bewaren voor
thuis. Naast dat het niet gezond is, zorgt het ook voor
ongelijkheid tussen kinderen en een ‘dip’ na het eten.
Daarom verzoeken we u gezonde etenswaren mee naar school geven.
Peuternieuws
Deze keer geen peuternieuws.

Nieuwsbrief basisschool Mandegoud en peuterspeelzaal ‘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.
Deze keer een bericht van:
-Het Jeugdfonds
-De bibliotheek
Bibliotheek
De komende weken hebben wij op BiebLab wekelijks op woensdag een live-uitzending voor
kinderen. Tijdens BiebLab Live (15.00 - 16.00 uur) kunnen kinderen vanaf de bank of
keukentafel meedoen aan activiteiten. De activiteiten staan in de agenda op de website en
zijn (of worden) aangekondigd via Facebook Evenementen.
Kijk elke woensdag naar Bieblab Live! BiebLab is hét YouTube-kanaal van de Groningse
bibliotheken. Nu de kindermiddagen tijdelijk niet door gaan, hebben wij iedere
woensdagmiddag een online activiteit. Via BiebLab Live kunnen kinderen vanaf de bank of
keukentafel meedoen.
Facebook live Voorlezen
Kom je ook luisteren naar een nieuw verhaal? In november en december lezen we iedere
twee weken live voor op Facebook. Kijk mee en geniet vanaf de bank van een nieuw
prentenboek.
We lezen voor op: 19 november, 2 en 12 december van 10.00-10.30 uur
Facebook.com/groningsebibliotheken
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Uw kind wil graag op een sport of op dans- of muziekles? Maar u heeft geen idee waar u het
geld vandaan moet halen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen de
contributie/lesgeld en eventueel benodigde spullen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en
18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
AANVRAAG
U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden
door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de
scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een leerkracht/
mentor/ IB’er op school, de sport- of cultuurcoach, jongerenwerker, een sociaal wijkteam, de
jeugdzorg, St. Leergeld of schuldhulpverlener. Hij of zij kent de spelregels en weet of uw kind
in aanmerking komt. Wilt u een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en
neem die mee naar de afspraak met de intermediair.
VERVOLG
Als de aanvraag goedgekeurd is, kan uw kind vaak al binnen twee weken sporten of op les.
Het Jeugdfonds betaalt vervolgens het lesgeld of de contributie rechtstreeks aan de
sportvereniging of cultuuraanbieder. In sommige gevallen kunt u ook een aanvullende
waardebon voor sportkleding, attributen of de huur van een instrument krijgen.
Meer info via:
Website:
www.jeugdfondssportencultuur/nl/groningen
Mail:
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon:
06 – 81 304 503 (ma. t/m do. van 9.00 – 14.00 uur m.u.v. de schoolvakanties)
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