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Agenda  
23 april-8 mei  Meivakantie 
25 mei   Margedag: alle kinderen vrij 
26-29 mei  Hemelvaartsweekend 
4-6 juni  Pinksterweekend 
16 juni   Medezeggenschapsraad  
17-20 juni  Margedagen: alle kinderen vrij 
24 juni   Portfolio’s mee 
27 juni-1 juli  Portfoliogesprekken 
11 juli   Schoolreisje  
15 juli   Laatste schooldag 
18 juli   Start zomervakantie  
 
Rekenonderwijs 
In het rekenonderwijs voor het basisonderwijs is de laatste tijd veel ontwikkeld. Daarom 
willen we ons aanbod graag opfrissen. Hiervoor zijn we op zoek naar een nieuwe 
rekenmethode. Met een werkgroep zijn we al enige tijd bezig met de voorbereiding van de 
keuze. Zo hebben we webinars gevolgd, methodespecialisten uitgenodigd, zichtzendingen 
bekeken. Daarnaast volgen we rekenscholing van een rekenspecialist. Deze scholing vindt 
plaats op de margedagen. De volgende stap is het uitproberen van lessen met de kinderen. 
Zoals het nu lijkt, zullen we voor de zomervakantie een keuze maken en volgend jaar kunnen 
starten.  
 
Henrieke Sakey tijdelijk afwezig 
In verband met een operatie zal Henrieke Sakey na de vakantie een periode afwezig zijn. 
Nienke Compier neemt de lesgevende taken in groep 5-6 van Marlon Oolders over, zodat 
Marlon tijd krijgt om taken van Henrieke over te nemen. Petra van der Molen is een collega-
directeur bij Lauwers en Eems en zal Marlon, waar nodig, ondersteunen. Heel fijn dat dit 
binnen het team opgepakt kan worden.  
 
Vacature medezeggenschapsraad 
Elke school is volgens de wet verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. 
Een MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.   
De MR praat over zaken die in het dagelijks werk op school een rol spelen, zoals de formatie 
van de school en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe leersystemen.  
Met het vertrek van Herman Hegge komt er een vacature voor volgend schooljaar.  
We zoeken daarom een ouder die de taak op zich wil nemen om namens de ouders plaats te 
willen nemen in de MR. Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd. U kunt voor meer 
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informatie, of aanmelding terecht bij de huidige oudergeleding (Jolanda Oostema, Herman 
Hegge, Kim Bos) de leerkracht van uw kind, of bij Marlon Oolders.  
 
Ouderbijdrage 
Elk jaar wordt door de ouderraad aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage van 15 
euro gevraagd. Deze bijdrage is bestemd voor alle activiteiten die niet uit het schoolbudget 
bekostigd kunnen worden, zoals traktaties bij het Sinterklaas- en kerstfeest, activiteiten rond 
Pasen, enzovoorts.  
Als u dit (nog) niet betaald heeft, zouden we het erg waarderen als u dat alsnog wilt doen. U 
kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL98RABO0335253377  
ten name van ‘ouderraad Mandegoud’. Wilt u bij deze betaling de naam en groep van uw 
kind(eren) vermelden? Namens de ouderraad en de kinderen, alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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 geen bericht. 
 
 


