
Nieuwsbrief basisschool Mandegoud en peuterspeelzaal ‘t Kruimelnestje 

bsmandegoud@lauwerseneems.nl 
Halsemastraat 6, 9977 SE Kloosterburen 

Nieuwsbrief 

Basisschool Mandegoud 
& 
Peuterspeelzaal ‘t 
Kruimelnestje 
 
26 maart 2021

 
 
Agenda  
31 maart   Paasviering school 

1 en 6 april   Margedagen -alle kinderen vrij 

2-5 april   Paasweekend 

9 april     Portfolio mee 

12-16 april    Oudergesprekken 

20-21 april   Eindtoets groep 8 

23 april   Koningsspelen 

24 april-9 mei    Meivakantie 

 

 
 
Paasviering 
Op woensdag 31 maart besteden we aandacht aan Pasen. Alle kinderen mogen op deze 
dag in hun pyjama, huispak, of onesie naar school komen. 
Een gedeelte van de ochtend en de middag hebben we gereserveerd voor de viering.  
De jongste kinderen gaan eieren zoeken en hebben een paascircuit in de gymzaal. De 
oudste kinderen gaan noten schieten en gezelschapsspelletjes spelen.   
Tussen de middag krijgen de kinderen 
een gekookt ei bij hun eigen 
meegebrachte lunch.  
De kinderen van de groepen 5-8 mogen 
een gezelschapsspel spelen. Hiervoor 
kunnen zij dinsdag een spel mee van 
huis nemen.  
Nathalie van der Bleek besteedt 
aandacht aan Pasen tijdens de levo-
lessen.  
Uiteraard houden we rekening met de Corona-maatregelen bij de organisatie van deze dag. 
 
Extra lang Paasweekend 
Door de lockdown zijn er wisselingen geweest in de margedagen. De kinderen hebben een 
extra lang paasweekend van donderdag 1 april tot en met dinsdag 6 april.  
  
Portfolio en oudergesprekken 

Op vrijdag 9 april krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Hierin zullen we onder 
andere de toetsgegevens delen. We zijn ons zeer bewust van het feit dat deze toetsen in 
een bijzondere tijd zijn afgenomen. We zien de gegevens daarom vooral als startpunt 
waarop we ons lesaanbod van de aankomende periode baseren.  
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In de periode van 12-22 april worden er oudergesprekken georganiseerd. De leerkracht 
nodigt u uit voor een gesprek via Parro, u kunt uzelf op uw gewenste tijd inschrijven. Het 
gesprek vindt plaats via het Teams-account van uw kind.  
 

Kamp groep 7-8 

Het ene jaar maken de kinderen van groep 7-8 een eindstuk en het andere jaar gaat groep 
7-8 op kamp. Dit schooljaar is het schoolkamp aan de beurt. Maandag-woensdag 10-11-12 
mei staat hiervoor gereserveerd. We hebben een optie op een accommodatie in Grolloo. 
Echter, er zijn nog veel vraagtekens of dit door kan gaan zoals we dat gewend zijn. Het 
vervoer naar de locatie en het reguliere programma met een museumbezoek, zwemmen en 
andere activiteiten is niet vanzelfsprekend meer.  
Het is nog te vroeg om hier een beslissing over te nemen, we willen u wel laten weten dat dit 
onder onze aandacht is en we houden u op de hoogte.  
 

Verkeersexamen groep 7-8 

Op 30 maart krijgen de kinderen van groep 7-8 het theoretisch 
verkeersexamen. Op school zijn verkeerslessen gegeven. 
Thuis kunnen de kinderen voor het examen oefenen via 
www.examen.vvn.nl  
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