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Agenda  
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   Schoolreisjes groepen 1-8 
12 juli   Eindstuk groepen 1-8 in het Kronkelhoes 
15 juli   Laatste schooldag met een voorstelling voor groepen 1-7 
18 juli   Start zomervakantie  
 
Cito Eindtoets groep 8 
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag op de Cito Eindtoets op 
kindniveau mee naar huis gekregen. Op schoolniveau hebben we een score van 534,3 
behaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,8. Dit betekent dat we onder het landelijk 
gemiddeld scoren. Echter, afgezet tegen onze schoolweging (dit is een maat voor de 
leerlingpopulatie op een school die de onderwijsinspectie hanteert) hebben we als school wel 
de minimumdoelen waaraan we moeten voldoen behaald. De onderwijsinspectie kijkt naar 
het gemiddelde van de laatste 3 schooljaren en op basis daarvan scoren we ‘groen'. 
 
Cito toetsen groep 3 t/m 7 
De komende weken worden in de groepen 3 t/m 7 Cito-toetsen afgenomen voor de vakken 
rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en technisch lezen. De resultaten hiervan 
gebruiken we om het onderwijs nog beter af te stemmen op de kinderen en u ontvangt de 
resultaten van uw kind in het portfolio.  
 
Cito staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie maakt dus 
toetsen, maar heeft ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld rondom die toetsen. Scholen 
krijgen daarmee een goed beeld van de voortgang van de leerlingen. De toetsing begint in 
groep 3 en loopt door tot en met de eindtoets van groep 8. Vanaf groep 3 worden tweemaal 
per jaar Cito-toetsen afgenomen (januari en juni). Alle toetsen zijn onderdeel van het 
leerlingvolgsysteem. Samen geven ze een uitgebreid beeld van het niveau van uw kind. 
 
Eindstuk dinsdag 12 juli 
Dit jaar leveren alle groepen een bijdrage aan het eindstuk dat de dinsdag voor de 
zomervakantie zal worden opgevoerd in het Kronkelhoes in Kloosterburen. Uiteraard draait 
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het deze avond om het afscheid van groep 8 en zullen zij de grootste rol hebben in dit stuk. 
Onder de enthousiaste begeleiding van Esther de Vries van Cultuurcentrum Hogeland, 
worden alle groepen klaargestoomd om op 12 juli een prachtige voorstelling met elkaar neer 
te kunnen zetten.  
Inloop is deze avond om 18.10 uur en de voorstelling start om 18.30 uur. 
 

 
 
Gezien de beperkte capaciteit van de locatie en het feit dat we het alle kinderen natuurlijk 
gunnen om iemand uit te nodigen, kunnen er per gezin van leerlingen uit groep 7-8 maximaal 
4 personen uitgenodigd worden. Per gezin van leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 kunnen 
maximaal 2 personen uitgenodigd worden voor deze avond.  
Wij verzoeken u zich hieraan te houden.  
 
Aangezien uw kind(eren) wellicht later op bed komt dan normaal na zo'n bijzondere avond, 
mág uw kind de volgende dag een uurtje later beginnen op school; om 9.30 uur.  
 
Schoolreisjes  
Alle groepen mogen eindelijk weer echt op schoolreisje dit jaar! Op maandag 11 juli 
vertrekken alle klassen per bus vanaf school naar hun schoolreisbestemming. 
De groepen 1 en 2 gaan naar Familiepark Nienoord in Leek, de groepen 3, 4 en 5 gaan op 
avontuur naar klimcentrum In- en Outdoor Adventureland in Assen en de groepen 6, 7 en 8 
gaan dit jaar naar attractiepark Slagharen.  
U ontvangt op een later moment nog een brief met alle informatie over de 
schoolreisjes. Hierbij kunt u denken aan vertrektijden, wat kinderen mogen/moeten 
meenemen, enzovoorts. We gaan er een spetterende dag van maken! 
 

 
 
De kosten van de schoolreisjes bedragen 25 euro per kind. We vragen u om het geld over te 
maken naar het rekeningnummer van de ouderraad: NL 98 RABO 0335 2533 77. Hierbij 
graag de naam van uw kind(-eren) vermelden. Graag voor 27 juni 2022 overmaken.  
 
Middels de QR-code hieronder kunt u nog eenvoudiger het bedrag overmaken. Door de QR-
code te scannen met de camera van uw telefoon, komt u automatisch in uw eigen 
bankomgeving. Vul het bedrag in dat u moet overmaken (afhankelijk van het aantal kinderen 
25, 50 of 75 euro) en klik op overmaken.  
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QR-code voor betalen schoolreisje 
 
Indien het voor u niet mogelijk is om de kosten van het schoolreisje te betalen, kunt u een 
beroep doen op Stichting Leergeld Het Hoogeland. Zie voor meer informatie de website van 
Gemeente Het Hogeland > Mee(r)doenregelingen voor kinderen.  
 
Drinkbeleid 
Het warme weer komt er weer aan en daarmee verschijnen er ook steeds meer drinkflesjes 
en bidons op de tafels van de leerlingen. We merken dat er onrust en onduidelijkheid 
ontstaat over wat wel en niet mag in de klas. Dat maakt dat we u middels dit bericht laten 
weten welke afspraken we vanaf nu schoolbreed hanteren.  
We hebben op school met elkaar afgesproken dat er geen flesjes en/of bidons op tafel staan 
tijdens de les. We merken dat dit voor afleiding zorgt. Bovendien hebben de kinderen tijdens 
de 10.00 uur en 12.00 uur pauze voldoende gelegenheid om te drinken. Geef uw kind dus 
gerust een grote fles drinken mee en moedig hem/haar aan om vóór schooltijd, tijdens de 
pauzes en als hij/zij thuiskomt na school voldoende te drinken.  
Mocht uw kind tussendoor toch écht nog dorst hebben, dan mag hij/zij in overleg met de 
leerkracht gerust even een slokje water drinken.  
 
We wensen u allemaal een fijn Hemelvaartweekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud & Team ‘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.  
 
Hieronder een bericht van de organisatie van de avondvierdaagse en een bericht over 
gezinsondersteuning van ‘Home-start’: 
 
 
Avond4daagse 
Hallo allemaal, 
 
HIERBIJ DE LAATSTE INFORMATIE BETREFFENDE DE AVOND4DAAGSE. 
 
- Wij, als organisatie, zijn elke avond vanaf 17.15 uur aanwezig op de startplek.  
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- Willen jullie op de eerste avond bij ons een telefoonnummer achterlaten van een 
contactpersoon zodat we die in een appgroep kunnen opnemen. Dit ivm afgelastingen etc. 
- Graag de start/stempelkaart bij ons ophalen en na het wandelen weer bij ons terugbrengen.  
- De lopers voor de 10 kilometer mogen vanaf 17.30 uur starten en de lopers van de 5 
kilometer vanaf 17.45 uur. Op vrijdag starten de 5 kilometer lopers vanaf 18.00  
- Er is elke avond EHBO aanwezig, die kunnen jullie via ons bereiken.  
- Vrijdagavond is de laatste avond en dan zullen de medailles worden uitgedeeld. We 
hebben genoeg extra medailles om nog te kunnen ruilen of voor lopers die er nog 
onverwachts bijkomen. 
- niet opgegeven: geen probleem, meelopen kan op elke avond nog. Laat de loper zich dan 
even bij ons melden.  
- MEEDOEN AAN DE AVOND4VIERDAAGSE IS VOOR EIGEN RISICO!  
 
Bijgaand ook de routes zodat jullie eventuele rust/ranja punten zelf in kunnen vullen. 
Bij vragen kun je contact opnemen via de mail of (via whatsapp 0653387030 Jannette). 
 
 
Home-Start ondersteunt gezinnen met kinderen 
  
Home-Start Het Hogeland is een gratis programma, uitgevoerd door Humanitas, voor 
opvoedondersteuning. 
  
Als ouder heb je veel ballen in de lucht te houden. Vaak lukt dit prima gelukkig. Maar soms 
heb je perioden dat dit lastiger is. 
 
Nee, geen problemen waarbij hulp vanuit hulpverlening nodig is. 
Juist die ‘gewone oudervragen’ wil je wel eens gewoon met iemand delen. Iemand die je een 
luisterend oor biedt, praktische tips heeft en waar je je ervaringen over opvoeden mee kunt 
delen. 
 
Herken je dit? Onze opvoedmaatjes zijn er voor jou! Van een luisterend oor, praktische tips 
en ondersteuning tot samen wandelen of koffiedrinken! 
Je kunt altijd contact met ons opnemen: 
 
Coördinator Jenny van der Werf 

06 - 577 891 52 
j.vanderwerf@humanitas.nl 
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