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Agenda  
16 juni   Medezeggenschapsraad  
17-20 juni  Margedagen: alle kinderen vrij 
24 juni   Portfolio’s mee 
27 juni-1 juli  Portfoliogesprekken 
1 juli   Schoolfotograaf 
11 juli   Schoolreisjes groepen 1-8 
12 juli   Eindstuk groepen 1-8 in het Kronkelhoes 
14 juli   Afscheid groep 8 
15 juli   Laatste schooldag met een voorstelling voor groepen 1-7 
18 juli   Start zomervakantie  
29 augustus  Eerste schooldag en stoetboom groep 3 
 
Portfolio en oudergesprekken 
Vrijdag 24 juni krijgen alle kinderen een portfolio mee naar huis. Hierover kunt u in gesprek 
met de leerkrachten. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro. 
 
Schoolfotograaf 
Op vrijdag 1 juli komt de schoolfotograaf. Eigenlijk doen we dit altijd 
eens in de twee schooljaren, maar op verzoek van de ouderraad is 
het ook dit jaar gepland. Dit heeft te maken met corona en dat 
kinderen niet met broertjes en zusjes op de foto zijn gekomen.  
 
Schoolreisjes  
Op maandag 11 juli gaan alle groepen met de bus op schoolreis. 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.  

 
QR-code voor betalen schoolreisje 
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Corona 
Na een rustige periode merken we dat er toch weer wat besmettingen van Corona zijn. 
Daarom hebben de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zelftesten mee naar huis 
gekregen. Hiermee heeft u de mogelijkheid om bij klachten of twijfel uw kind te testen. Bij 
een positieve zelftest kan je via deze site controleren hoe het zit met de quarantaine: 
Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl  
 
Plaatsingswijzer voor het voortgezet onderwijs (VO)  
Op dit moment worden de Cito-toetsen in de groepen 3-8 afgenomen. De plaatsingswijzer 
wordt vanaf groep 6 ingevuld met informatie vanuit de CITO-volgtoetsen. Deze 
plaatsingswijzer wordt gebruikt bij het opstellen van het VO-advies. Naast deze cijfers is 
vooral de onderbouwing en motivatie van de school belangrijk. Cijfers alleen zijn niet 
doorslaggevend. Er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling en omstandigheden van de 
afgelopen jaren en leerling-kenmerken zoals werkhouding, gedrag, zelfstandigheid en 
doorzettingsvermogen. Voor meer informatie zie ook: 
https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders 
 
Afscheid groep 8 
Na zo’n acht jaar op de basisschool zit het er bijna op voor de kinderen uit de hoogste groep. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het eindstuk en we zien er naar uit om het 
eindresultaat op het podium van het Kronkelhoes te bewonderen.  
Op donderdagmiddag 14 juli 16.00 uur zullen we ‘officieel’ afscheid nemen. De ouders van 
groep 8 zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vrijdag zijn deze kinderen vrij.  
 
Laatste schooldag met voorstelling 
Vrijdag 15 juli is de laatste dag van dit schooljaar. Op 
deze dag is er een voorstelling van ‘De theaterfiets’.  
Iets voor 12.00 uur tellen we af en dan start de 
zomervakantie.  
 
Vakantiedagen volgend schooljaar (margedagen 
volgen) 
 
Zomervakantie 2022  18 juli – 26 augustus 2022 

Herfstvakantie   17 – 21 oktober 

Kerstvakantie   26 december 2022 – 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari – 3 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen 7 – 10 april 2023 

Meivakantie   24 april – 5 mei 2023 

Hemelvaart + vrijdag  18 – 19 mei 2023 

Pinksteren   29 mei 2023 

Zomervakantie 2023  24 juli – 1 september 2023 

 
Nieuwe methodes 
Volgend schooljaar starten we met twee nieuwe methodes: ‘Wereld in getallen’ 5 voor 
rekenonderwijs en ‘De zaken van Zwijsen’ voor de vakken natuur/techniek, geschiedenis en 
aardrijkskunde.  
Beide methodes zijn na een uitgebreid onderzoek uitgekozen. Er worden op dit moment al 
geregeld lessen uit deze methodes aangeboden, zodat we volgend jaar soepel kunnen 
overstappen.  

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/#ik-heb-een-positieve-zelftestuitslag
https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders
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Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. U kunt dit mailen naar bsmandegoud@lauwerseneems.nl  
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