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Agenda  
11 juli   Schoolreisjes groepen 1-8 
12 juli   Eindstuk groepen 1-8 in het Kronkelhoes 
14 juli   Afscheid groep 8 16.00 uur 
15 juli   Laatste schooldag tot 12.00 uur met een voorstelling gr. 1-7 
18 juli   Start zomervakantie  
29 augustus  Eerste schooldag en stoetboom groep 3 

 
 
 
Eindstuk 
Dinsdag avond voeren de kinderen van de school hun eindstuk op in het Kronkelhoes. We 

proberen te organiseren dat het stuk gefilmd wordt, zodat u als ouder 
vooral kunt genieten van uw kind op het podium. Zet u het geluid op 
uw telefoon uit? Zou u uw kind vóór de voorstelling nog even naar het 
toilet willen laten gaan?  
Verder merken we op school dat er zo nu en dan besmettingen met 
Corona zijn. Met de voorstelling zijn we met veel mensen in één 
ruimte. Wilt u alert zijn op klachten en eventueel testen? We willen 
Kloosterburen en omgeving niet met een eigen Corona-golf de 

vakantie in laten gaan      .  

 
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. We wensen Tara, Vera, Cees, Tobias, Lieke, Elin, Noa, Gert-Jan, Jens, 
Jannick, Iris, Jesse en Sophie een fijne laatste week op bs Mandegoud en een top tijd in het 
voortgezet onderwijs!  
Herinnering: Op donderdagmiddag 14 juli nemen we op school afscheid van groep 8. De 
kinderen mogen om 16.00 met hun ouders op school komen. Op vrijdag is groep 8 vrij.  
 
Gevolgen lerarentekort 
Zoals u weet, krijgen we ook in het noorden steeds meer te maken met het lerarentekort. Bij 
afwezigheid van een teamlid is er vaak geen vervanging beschikbaar. Dat betekent in zo’n 
situatie dat we als school keuzes moeten maken. In de laatste weken voor de zomervakantie 
hebben de kinderen daarom geen lessen in digitale geletterdheid gekregen. Daar staat 
tegenover dat wel alle kinderen op school les konden krijgen. Na de zomervakantie kunnen 
de lessen in digitale geletterdheid gelukkig weer opgepakt worden.  
 
Alle kinderen tas mee 
Met het afronden van het schooljaar wordt er natuurlijk een hoop opgeruimd en meegegeven 
naar huis. Wilt u daarvoor aan uw kind een tas mee naar school geven? 
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Afscheid en dank commissieleden 
Met het afsluiten van het schooljaar zijn er ook vaak wisselingen in 
de verschillende commissies.  
We nemen afscheid van: 
Medezeggenschapsraad Herman Hegge en Jolanda Oostema.  
Ouderraad: Margriet Bos 
Identiteitscommissie: Nynke Mulder en Annelies Blomsma 
Heel hartelijk bedankt voor de samenwerking en jullie betrokkenheid 
bij de school!  
 
Vakantiedagen en margedagen 2022-2023 
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 
 

Margedagen: 

28 september 2022 

20 en 21 februari 2023 

6 april 2023 

30 juni 2023 

3 juli 2023 

21 juli 2023 – vanaf 12.00 uur 

 

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.  
 
 

 

Hulp(groot-) ouders bedankt! 
Het schooljaar is voorbij gevlogen. Ondanks corona en 
het lerarentekort, hebben de kinderen bijna elke dag les 
kunnen krijgen op school. De laatste tijd konden er zelfs 
weer uitjes en activiteiten georganiseerd worden. 
Hiervoor en voor schoolse zaken doen we zo nu en dan 
een beroep op u. Waar zou de school zijn zonder alle 
hulp van (groot-) ouders? We willen alle ouders en 
grootouders bedanken die ons helpen bij zowel 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. 
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Fijne vakantie! 
De kinderen hebben weer hard gewerkt het afgelopen schooljaar. Zo richting de 
zomervakantie merken we steeds meer dat ze er zin in hebben. Nog één week naar school 
en dan is het zover. We wensen iedereen een heel fijne vakantie samen, waarin je meer tijd 
en ruimte hebt voor aandacht voor elkaar. Geniet er van! 
 
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.  
 
Deze keer geen bericht.  
 
 

 

 

 

 

 


