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Agenda 
12-16 september Startgesprekken 
5-14 oktober Kinderboekenweek 
28 september Margedag 

17-23 oktober Herfstvakantie 
 

 

 

Welkom schooljaar 2022-2023 
We hopen dat jullie een fijne en gezonde vakantie hebben gehad. En dat de kinderen weer 
vol nieuwsgierigheid klaar zijn voor een nieuw schooljaar.  

 
Gesprekken ouder-kind-leerkracht 
Binnenkort zult u via Parro een uitnodiging krijgen voor het inschrijven voor een 
startgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op school en hiervoor worden zowel u als uw kind 
uitgenodigd. Tijdens dit gesprek kunt u kennis maken met de leerkracht, vragen stellen, 
gegevens en ervaringen delen. 

 

Gymnastiek 
Meester Ewart zal aankomend schooljaar gymles 
geven op: 
-Dinsdagochtend aan de groepen 1-8; 
-Woensdagmiddag aan de groepen 3-8. 

Wilt u op deze dagen zorgen voor gymkleding en 
gymschoenen? 
De kinderen van de groepen 1-2 krijgen elke dag 
bewegingslessen aangeboden in het speellokaal of 
buiten op het plein.  

 

Regels, routines en omgangsvormen 
Tijdens de eerste weken van het schooljaar besteden we altijd extra aandacht aan de regels, 
routines en omgangsvormen. Hierbij kunt u denken aan hoe kinderen hun eigen werk 
nakijken, waar je de spullen opbergt, wat je doet als je een vraag hebt, hoe je met elkaar 
omgaat. We streven er natuurlijk naar dat dit na verloop van tijd ‘vanzelf’ gaat en de 
aandacht van zowel het kind als de leerkracht besteed kan worden aan andere (inhoudelijke) 
zaken. 
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Commissies 
Met een nieuw schooljaar zijn er ook wisselingen geweest in onze commissies. We zijn altijd 
ontzettend blij dat ouders zich zo inzetten voor de school. De leden zijn: 
-Medezeggenschap 

Oudergeleding: Kim Bos, Alinda Korhorn, Anna van der Mark, 
Personeelsgeleding: Sieneke Zijlstra, Geertje Mejeur, Ellen Huberts 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad L&E: Nienke Compier 

  -Identiteitscommissie: José Vening, Nikki van Schagen, Wilke Werkman, Clarina Batema  
-Ouderraad: Mieke Dijkstra, Didi van der Maar, Judith Bos, Tamara Hisken, Lysette de Lange, 
Lisanne Mansholt, Linda Rietema.  
 
T-shirt 
De meeste T-shirts zijn voor de vakantie ingeleverd, hartelijk dank daarvoor. We missen nog een 
paar shirts. Als u nog een shirt thuis heeft, wilt u die dan zo spoedig mogelijk meegeven naar 
school?  
 
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.  
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! 
 
Nieuwe rekenmethode 
Maandag zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenonderwijs: ‘De wereld in getallen 5’. 
Vorig schooljaar hebben we ons voorbereid op het geven van deze lessen door scholing te 
volgen, proeflessen te geven en ons goed in te lezen. Het implementeren van deze methode is 
onderdeel van ons schooljaarplan. De eerste margedag op 28 september zal dan ook in het teken 
staan van rekenonderwijs en de nieuwe methode. We gaan de eerste ervaringen uitwisselen, 
zoals toets- en observatiegegevens en hiermee aan de slag om de kwaliteit van ons 
rekenonderwijs verder te verbeteren.  
 
Stagiaires 
Op school vinden we het belangrijk om stagiares een plek te geven om te leren voor hun 
opleiding. Het leuke is dat het leren twee kanten op gaat, ook de school en de begeleidende 
leerkrachten leren van de stagiair. We starten dit schooljaar met drie stagiaires: Arjen Henstra in 
groep 1-2 en groep 3-4 van de opleiding ‘Sociaal pedagogisch medewerker’, Hilbert Geerling in 
groep 1-2 van de opleiding ‘Pedagogische academie en Kim van der Werf in groep 7-8 eveneens 
van de Pedagogische academie.  
 
Keuze voor kwaliteit, ook bij de afwezigheid van een leerkracht 
In onze formatie kiezen we er heel bewust voor om de combinatieklassen op een paar momenten 
in de week te splitsen. Op die dagen plannen we extra begeleiding, zowel voor de kinderen die de 
leerstof iets lastiger vinden, als voor de kinderen die verrijking nodig hebben.  Ook plannen we op 
deze momenten de lessen die wat meer tijd en aandacht vragen. Zo maken we zo optimaal 
mogelijk gebruik van de beschikbare onderwijstijd en leerkrachten, om te kunnen bieden wat de 
kinderen nodig hebben. Hiervoor hebben we het afgelopen schooljaar en het huidige schooljaar 
ook extra gelden ontvangen. Wij hebben alle middelen ingezet in de klassen voor de kinderen.  
 
Daarnaast ‘schuurt’ het lerarentekort. Gelukkig hebben we alle uren van de formatie kunnen 
invullen om volledig te kunnen starten. Er zijn echter vrijwel geen invalleerkrachten beschikbaar. 
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Waar we de afgelopen twee jaren bij afwezigheid van een collega de kinderen bijna altijd intern 
hebben opgelost, kiezen we er vanaf dit schooljaar voor om dit anders te doen. U kunt zich 
voorstellen dat het samenvoegen van groepen ten koste gaat van de geplande begeleiding. Wij 
kiezen voor de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen. Dit kan tot gevolg hebben dat er geen 
invalleerkracht beschikbaar is, de kinderen thuisblijven. We zullen dit spreiden over de groepen, 
zodat er niet één groep is die meer thuis is dan de andere groep. Weet dat als uw kind op school 
is, hij/zij hierdoor altijd de geplande begeleiding kan krijgen.  
Omdat we u hier niet mee willen overvallen, brengen we u vast op de hoogte. Zo heeft u tijdig de 
mogelijkheid om ‘achtervang’ te organiseren.  
 
Foto’s en filmpjes delen met ouders 
Via de ouderapp Parro kunnen we beeldmateriaal en delen met ouders. Hiervoor is het nodig dat 
we in beeld hebben wat uw privacy-voorkeuren zijn. Wilt u dit aangeven in de app? Het kost u zo’n 
2 minuten tijd.  
1 Ga in de app naar de drie stippen rechts onder in het beeld.  
2 Druk op ‘privacy-voorkeuren’. 
3 Druk op het potloodje. 
4 Geef uw voorkeuren aan. 
5 Druk op opslaan.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met school.  
 
 
Vakantie 2022-2023 
17-23 oktober Herfstvakantie 
26 dec.- 8 jan. Kerstvakantie 
27 febr-5 maart Voorjaarsvakantie 
7-10 april Paasweekend 
24 apr.-7 mei Meivakantie 
18-19 mei Hemelvaartsweekend 
29-29 mei Pinksterweekend 
24 juli-3 sept. Zomervakantie 

 
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 

 
 

 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 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 een uitnodiging van ‘Dancing Kloosterburen’. 
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