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Agenda  
5-7 juli    Kamp groep 7-8 
8 juli    Verrassingsdag  
9 juli    Laatste schooldag, alle kinderen 12.00 uur vrij 
10 juli-22 augustus  Zomervakantie 
23 augustus   Eerste schooldag 
23 augustus   Stoetbomen groep 3 
 
 
 
Coronamaatregelen versoepelen 
Met het versoepelen van de landelijke maatregelen, zijn er ook versoepelingen voor de 
basisscholen. We hoeven geen rekening meer te houden met de ‘bubbel’ waarin een klas 
functioneerde. Dit betekent dat alle kinderen weer samen op het plein mogen en dat 
kinderen ook weer kunnen samenwerken met kinderen uit andere klassen.  
Na de zomervakantie zal het halen van de kinderen uit groep 1-2 weer gewoon om 14.15 uur 
zijn.  
 
Verrassingsdag voor de groepen 1 tot en met 8 
Volgende week donderdag is de verrassingsdag voor alle kinderen. Hiervoor hebben zij een 
uitnodiging ontvangen. Voor u is het vast goed om te weten dat de kinderen diverse 
tussendoortjes aangeboden krijgen. Ook voor de middagpauze is er iets lekkers geregeld. 
De kinderen hoeven zelf geen eten en drinken mee te nemen.  
De workshops zijn heel divers, om hier maximaal van te genieten vragen we u om uw kind 
kleding aan te doen waarin ze zich gemakkelijk kunnen bewegen. Voor de groepen 1-2 geldt 
dat kinderen van het heerlijk spelen en ontdekken misschien een beetje vies  kunnen 
worden. De activiteiten duren tot 14.15 uur, dit geldt ook voor groep 1-2. Houdt u daar 
rekening mee met het halen van uw kind?  
Als u er nog niet aan toe bent gekomen: wilt u de bijdrage van 8 euro per kind overmaken 
aan de bankrekening van de ouderraad onder vermelding van de naam en groep van uw 
kind (-eren)?  
NL98 RABO 0335 2533 77 t.n.v. Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs 
tussen Lauwers en Eems  
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Afscheid groep 8 
Volgende week is de laatste week van de kinderen van groep 8 op 
basisschool Mandegoud. Hoewel we ze ontzettend gaan missen zien we 
ook dat ze helemaal klaar zijn voor hun volgende school. Er staat ze nog 
een leuke week te wachten met kamp in Grollo, een verrassingsdag, 
afscheid op school en een afscheidsfeest. We wensen Yelle, Jorian, 
Nova, Noud, Maartje, Ahmed, Lisanna, Jarno, Sophie en Isa een fijne 
laatste week op bs Mandegoud en een top tijd in het voortgezet 

onderwijs!   
 
Alle kinderen tas mee  
Met het afronden van het schooljaar wordt er natuurlijk een hoop opgeruimd en meegegeven 
naar huis. Wilt u daarvoor in de laatste week aan uw kind een tas mee naar school geven?   
 
Vakantielezen 
Lezen is een vaardigheid waar we in onze maatschappij niet zonder kunnen. Van een 
boodschappenlijstje, tot een appje, enzovoorts. Om de leesvaardigheid te onderhouden, 
bieden we verschillende leesactiviteiten aan voor de zomervakantie.  
In groep 3-4 doen de kinderen mee aan ‘zomerlezen’ van de bibliotheek. Hiervoor krijgen zij 
een boek mee naar huis. 
Voor de groepen 5-8 wordt er een spannend verhaal geschreven door bekende schrijvers. 
Deze verhalen worden ingevuld met namen van onze eigen school, het speelt zich af op 
Mandegoud. Wekelijks komt er een nieuw hoofdstuk beschikbaar.  
Verder kunnen kinderen via de zomeractie van de bibliotheek de mooiste verhalen beleven. 
Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste 
e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog géén lid bent 
van de bieb. De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Er is keuze uit duizenden 
boeken. https://www.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app.html  
 
Vakantie 2021-2022 
16-24 oktober   Herfstvakantie  
25 dec.- 9 jan.   Kerstvakantie 
19-27 februari   Voorjaarsvakantie 
15-18 april   Paasweekend 
23 apr.-8 mei   Meivakantie 
26 mei-29 mei   Hemelvaartsweekend 
4 juni-6 juni   Pinksterweekend 
16 juli-28 aug.   Zomervakantie 
 
Margedagen 
Bovenstaande vrije dagen zullen aangevuld worden met margedagen.  
 
Stoetbomen groep 3 
Traditiegetrouw krijgen de kinderen van groep 3 op de eerste schooldag een ‘Stoetboom’. 

Daarmee wordt een tak van de boom der wijsheid doorgegeven. 
Deze tak wordt aan het einde van de dag uitgereikt door de 
leerkracht. De kinderen mogen vervolgens hun tak aan alle 
kinderen van de school laten zien 
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Parro- graag instellen voor het delen van foto’s 
Via de ouderapp Parro kunnen we foto’s en delen met ouders. Hiervoor is het nodig dat we 
in beeld hebben wat uw privacy-voorkeuren zijn. Veel ouders hebben dit aangegeven, echter 
in sommige klassen zijn er teveel ouders dit nog niet hebben gedaan om beeldmateriaal te 
kunnen delen. Als u dit nog niet heeft gedaan, vragen we u dit alsnog te doen. Zolang we 
niet weten wat uw voorkeur is, zijn we beperkt in het delen van beeldmateriaal. En juist in 
deze tijd is het zo leuk om dit met u te delen. Het kost u zo’n 2 minuten tijd.  
1 Ga in de app naar de drie stippen rechts onder in het beeld.  
2 Druk op ‘privacy-voorkeuren’. 
3 Druk op het potloodje. 
4 Geef uw voorkeuren aan. 
5 Druk op opslaan.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met school.  
 
Dyslexie en ‘Alinea’ 
Kinderen met dyslexie werken binnen ons schoolbestuur met het ondersteuningsprogramma 
‘Alinea’. Als uw kind hiermee werkt, of gaat werken, dan bent u van harte welkom om deel te 
nemen aan de digitale bijeenkomst over dit programma.  

 
 
 
Hulp(groot-)ouders bedankt!   
Het schooljaar was anders dan we hadden kunnen bedenken. Meer dan ooit hebben we 
samengewerkt aan het onderwijs voor alle kinderen. Waar zou de school zijn zonder al die 

hulp? We willen alle ouders en grootouders die ons 
helpen bij zowel de het onderwijs, als de praktische 
zaken, als de commissies. Ontzettend bedankt voor uw 
inzet! We hopen dat u ook volgend jaar weer voor 
de kinderen en de school klaar wilt staan.   
 

 


