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Kinderboekenweek: hulp gevraagd
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek, dit jaar met het thema beroepen:
Worden wat je wil. We zoeken ouders die iets in de klas kunnen vertellen over hun beroep.
Het zou voor kinderen leuk en leerzaam zijn om iets beter beeld te krijgen van de inhoud van
beroepen: wat doe je eigenlijk
precies als je kok,
vrachtwagenchauffeur, timmerman,
verpleger, boer, jurist, bakker, dataanalist, of iets heel anders bent.
Met welke materialen werk je? Met
wie werk je samen? Enzovoorts.
U kunt zich opgeven bij de
leerkracht, bij het halen en brengen
of via de e-mail.
Versoepeling maatregelen
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en
kinderopvang wordt vanaf vandaag, maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind
positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school als het
minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen
of het vaststellen van de besmetting. Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft
vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het
besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden
voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de
besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD.
Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan
klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.
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Berichten uit de omgeving
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. Hier is een tijdlang geen sprake van geweest, omdat activiteiten
en bijeenkomsten niet doorgingen in verband met Corona. Het is fijn te kunnen melden dat
de eerste berichten weer in deze nieuwsbrief geplaats worden. Om externe berichten niet te
verwarren met onze eigen nieuwsbrief wordt dit onderaan geplaatst. Deze keer een bericht
van de Katholieke kerk en de Knutselclub.
Veilig halen en brengen
Zo nu en dan is het vrij druk in onze straat door het halen en brengen van kinderen. Om het
zo overzichtelijk en veilig mogelijk te houden vragen we gezinnen uit de omgeving van het
schoolgebouw lopend of met de fiets te komen.
Jaarverslagen commissies
Het afgelopen schooljaar is op vele vlakken anders gelopen dan we gewend waren. Dit geldt
ook voor de verschillende commissies die we op onze school hebben: de
identiteitscommissie, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Hieronder leest u wat er
wel, of juist niet heeft plaatsgevonden in de berichten van de commissies. Heeft u hier
vragen over? Laat van u horen bij de commissieleden, of bij Henrieke.
Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin en een frisse start. Corona waart nog steeds rond,
maar gelukkig mogen de kinderen weer naar school en fysiek de lessen volgen. Via deze
nieuwsbrief informeren wij jullie graag over een aantal onderwerpen die in het schooljaar
2020-2021 besproken zijn in en met de Medezeggenschapsraad (MR).
Introductie
De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als de teamleden van de school. In de MR stellen
wij vragen en denken wij mee bij veranderingen, problemen of andere zaken die spelen op
school. Heb je zelf vragen of loop je ergens tegen aan? Dan kun je dat altijd aankaarten bij
één van ons. Wij zijn in ieder geval altijd bereikbaar op mrmandegoud@lauwerseneems.nl.
De leden van de MR:
Herman Hegge, Jolanda Oostema en Kim Bos (oudergeleding) en Nienke Compier vanuit de
personeelsgeleding.
Wij vergaderen ongeveer vier keer per jaar. Henrieke Sakey sluit hierbij aan voor de
informatievoorziening in haar rol als directeuren en Peter Edward Bos als lid van de GMR
(overkoepelende MR van Lauwers en Eems).
Corona en onderwijs
Sinds begin 2019 veranderde de wereld. Wie had kunnen bedenken dat we mondkapjes
gingen dragen, dat reizen werd afgeraden en onderwijs thuis moest gebeuren? En toch
zaten of zitten we er midden in. Het was snel schakelen om ineens les te geven op afstand.
Ondanks de ongetwijfelde ontstane strubbelingen, heeft iedereen zijn of haar uiterste best
gedaan om het beste er van te maken. Dit geldt zowel voor het schoolteam, de ouders en
kinderen. Complimenten hiervoor!
Invoering continurooster
Overwegend waren de ouders vóór een continurooster. Door de coronacrisis is het dit
rooster versneld ingevoerd.
Parro als communicatiemiddel
Eind 2020 is Parro ingevoerd als communicatiemiddel. Hierin wordt de nieuwsbrief gedeeld,
kunnen oudergesprekken ingepland worden en kan de leerkracht nieuws en gebeurtenissen
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van de klas delen. Samen met de foto’s die worden gedeeld, biedt dit een leuke inkijk en in
het wel en wee van een klas.
Tevredenheidsenquête 2022
Eens in de vier jaar wordt er een tevredenheidenquête gehouden onder ouders, personeel
en kinderen. In 2022 is dat weer aan de orde. Vul deze vooral in en laat de school weten wat
je mening is. Hiermee kunnen we als school verbeteren. Tussendoor kun je natuurlijk altijd
terecht bij de leerkracht, Henrieke of de MR.
Verslag van de Ouderraad Basisschool Mandegoud voor het schooljaar 2020-2021
De Ouderraad (OR) van Basisschool Mandegoud organiseert voor de kinderen extra
activiteiten op school, zoals de Sinterklaas- en Kerstvieringen, de afsluiting van het
schooljaar, excursies etc.
De Ouderraad bestaat uit: Margriet Bos, voorzitter, Mieke Dijkstra, penningmeester, Didi van
der Maar, secretaris. Leden: Judith Bos, Lysette de Lange, Tamara Hisken, Linda Rietema
en Lisanne Mansholt. Namens het team hebben Ellen Huberts en Geertje Mejeur zitting in de
OR.
Net als vorig jaar was het schooljaar 2020-2021 voor iedereen en voor de OR een bijzonder
schooljaar. Ook dit schooljaar hadden we nog te maken met corona, een lockdown en de
beperkende maatregelen rondom corona. Daardoor kon de OR ook niet fysiek meehelpen
met de activiteiten op school en konden de maandelijkse vergaderingen van de OR niet
doorgaan. Dit vonden we erg jammer, maar gelukkig hebben we achter de schermen wel
een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten op school.
Ook dit jaar heeft een aantal leden van de Ouderraad op de eerste schooldag na de vakantie
stoetbomen voor groep 3 gemaakt. Daarna volgde de Kinderboekenweek waarvoor de OR
de attentie voor de kinderen heeft gekocht. Dit jaar was dat een zandloper. Op Sint Maarten
trakteerde de OR op snoep en met Sinterklaas verzorgde de OR de cadeautjes en de
versnaperingen tijdens het feest op school. Kerst werd dit jaar door de nieuwe lockdown
alleen op school gevierd met een feestelijke lunch voor de kinderen en het team. De OR
zorgde voor het groen voor de kerststukjes en de verlichting binnen en buiten de school. Met
Pasen heeft de OR eieren voor het paasontbijt geregeld. Tijdens de ochtend van de
schoolfotograaf heeft één van de leden van de OR meegeholpen om alles in goede banen te
leiden. Omdat de schoolreisjes dit jaar niet door konden gaan, had het team op 8 juli een
verrassingsdag georganiseerd. De OR heeft de chips, drinken en ijsjes voor deze dag
geregeld.
De OR stelt ieder jaar een financieel verslag op. Het financiële verslag 2020-2021 kan op
aanvraag ingezien worden.
Na twee vreemde jaren hopen wij dat we dit jaar weer gewoon fysiek actief op school kunnen
meehelpen met de activiteiten en weer maandelijks kunnen vergaderen. Wij hebben er in
ieder geval weer zin in!
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Bericht van de identiteitscommissie
Beste ouders/verzorgers,
Elk jaar wordt er ons als Identiteitscommissie gevraagd een jaarverslag te schrijven, zo ook
dit jaar. Maar wat is er te vertellen, het was een bijzonder jaar, het was een jaar van
aanpassen en onzekere vervolgstappen. Van lockdown en blijdschap dat school weer open
mocht. Hierbij is er aandacht geweest voor de basislessen en vaardigheden, gelukkig mocht
juf Nathalie ook weer les komen geven. Maar vieringen en overleg van de
identiteitscommissie was niet de hoogste prioriteit.
Dit jaar hopen we wel vieringen te mogen organiseren, met elkaar en bij elkaar te
vergaderen, discussiëren en ontwikkelen. Hoe dragen we onze identiteit uit, welke
aandachtspunten zijn er dit schooljaar en hoe kunnen wij daar als identiteitscommissie een
rol in spelen.
In dit bericht willen we ook Theo Jansen bedanken voor het meedenken en deelnemen aan
de identiteitscommissie, hij zal afscheid nemen van onze commissie. Theo, bedankt voor je
hulp.
Dit brengt ons ook op een vraag richting u als ouders, we hopen dat we natuurlijk weer een
nieuw lid mogen verwelkomen. In de statuten staat beschreven dat we hierbij graag iemand
verwelkomen met een katholieke achtergrond. Mocht u deze achtergrond niet hebben maar
wel geïnteresseerd zijn in de identiteitscommissie van Mandegoud, horen we het natuurlijk
ook heel graag.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de leden van de identiteitscommissie!
We zullen u dit schooljaar op de hoogte brengen van onze inbreng en initiatieven via de
nieuwsbrief, heeft u vragen of opmerkingen laat het dan alstublieft horen.
De identiteitscommissie,
Jose Vening
Nikki van Schagen
Annelies Blomsma
Wilke Smit

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 Katholieke kerk
-de Knutselclub.
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Van de katholieke kerk:
Startzondag 26 september om 10.00 uur
Op zondag 26 september vieren we de start van het
nieuwe kerkelijk seizoen.
Het betreft een feestelijke gebeurtenis, met als thema
‘Iedereen hoort erbij’.
We starten met zijn allen in de R.K. kerk te
Kloosterburen om 10.00 uur. Daarna zullen de kinderen
onder begeleiding naar het Kronkelhoes gaan om
verder te praten, knutselen en spelen. Tijdens deze
kinderwoorddienst staan wij natuurlijk ook stil bij het
thema. Tegen het einde van de kerkdienst, komen we
met alle kinderen weer terug naar de kerk.
Komen jullie ook?

Van de Knutselclub:
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