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Nieuwsbrief
Basisschool Mandegoud
Oktober 2022

Agenda
5-14 oktober
11 oktober
17-34 oktober
3 november
31 okt.-4 nov.
11 november
5 december
23 december
24 dec.-8 jan.

Kinderboekenweek met diverse activiteiten
Inloop voor ouders 16.00-17.30 uur
Herfstvakantie
Schoolarts groep 2
Voorlopig advies groep 8
Sint Maarten
Sinterklaas
Alle kinderen 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Verkeer rondom school
Bij het brengen en halen zijn er veel mensen tegelijk in de straat van de school. We gaan er
vanuit dat de kinderen die met de fiets of lopend naar school kunnen dat doen. Daarnaast
worden er kinderen met de auto gebracht en gehaald. Om de verkeerssituatie veilig en
overzichtelijk te houden vragen we u met de auto één rijrichting aan te houden: met de
school aan uw rechterkant. De wijk leent zich er goed voor om een blokje te rijden, waardoor
u gemakkelijk weer op de doorgaande weg komt.
Schoolarts
De schoolarts komt elk jaar voor groep 2 en groep 7 op school. Hierover krijgen ouders thuis
informatie van de GGD toegestuurd. Ouders worden gevraagd van tevoren een vragenlijst in
te vullen en of zij toestemming geven voor deelname. Op 3 november komt de schoolarts
voor groep 2.
Verlof Marlon Oolders
Vanaf 13 oktober zal onze intern begeleider Marlon Oolders met zwangerschaps- en
vervolgens ouderschapsverlof gaan. We wensen haar een fijne tijd toe!
Aan de vervanging wordt nog gewerkt, als we hier meer over weten, brengen we u op de
hoogte.
Muzieklessen en concert
Aan de groepen 5-6-7 zijn muzieklessen
geboden door ‘Muziekvereniging st Caecilia’.
De beginselen van het lezen van noten en
ritmes zijn aan bod gekomen aan de hand van
oefeningen met blaas- en
trommelinstrumenten. Woensdag hebben de
kinderen middels een mini-concert in de st
Nicolaaskerk laten horen wat zij geleerd
hebben.
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Nieuws vanuit de commissies
Elke jaar kijken de commissies van de school even terug: wat hebben we afgelopen jaar
gedaan. Hier schrijven zij een stukje over voor onze nieuwsbrief. Laat gerust van u horen als
u hier vragen over heeft.
Identiteitscommissie
Afgelopen schooljaar is de identiteitscommissie twee keer bij elkaar geweest. Alles reilt en
zeilt op onze school zoals het in onze ogen zou moeten. Daar mogen we best trots op zijn
met z’n allen!
Ook vorig schooljaar hebben alle leerlingen tijdens de kerstperiode geknutseld voor het Olde
Heem. Kerstcadeautjes zijn erg goed ontvangen! Uitreiking met een aantal kinderen was
heel leuk. Vanuit de commissie hebben we besloten dit komend schooljaar gewoon te blijven
doen. Hopelijk kunnen de klassen komende kerst zelf heen gaan om de cadeautjes uit te
delen.
Tijdens de afgelopen vergaderingen hebben wij onder andere gesproken over de levo lessen
en de invulling hiervan. Op de planning stond om mee te draaien met een levo les. Helaas is
dat mede door Corona nog altijd niet gelukt. We proberen nieuwe afspraken in te plannen.
Verder zijn een paar leden mee geweest naar de katholieke kerk in Kloosterburen tijdens de
paasviering voor de kruiswegstaties. Dit was een groot succes!
Omdat Theo Jansen afscheid nam hebben we als nieuw lid voor de katholieke richting
Clarina Batema mogen verwelkomen. De commissie draait helaas nog niet op volle sterkte
aangezien afgelopen jaar Annelies Blomsma (openbare richting) en Nynke Mulder
(protestants/christelijke richting) stopten. Mocht er interesse zijn vanuit een van deze beide
richtingen, om toe te treden tot de identiteitscommissie dan kunt u zich melden bij één van
de commissieleden: Wilke Werkman (protestants/christelijke richting) José Vening en Clarina
Batema (katholieke richting) of Nikki van Schagen (openbare richting).

Jaarverslag Ouderraad Mandegoud '21/'22.
De Ouderraad (OR) van basisschool Mandegoud organiseert voor de kinderen extra
activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasvieringen, de afsluiting van het
schooljaar, excursies etc.
De Ouderraad bestaat in schooljaar 2021-2022 uit: Margriet Bos, voorzitter, Mieke Dijkstra,
penningmeester, Didi van der Maar, secretaris. De leden zijn; Judith Bos, Lysette de Lange,
Tamara Hisken, Linda Rietema en Lisanne Mansholt. Namens het team hebben Andrea
Egberts en Diana Spoelman zitting in de OR.
Ook het afgelopen schooljaar hadden we nog te maken met corona. We zijn dit schooljaar
dan ook begonnen zoals geëindigd . Hopende dat de beperkende maatregelen rondom
corona snel weer de ijskast in konden.
Achtereenvolgens hebben we als OR het volgende nog kunnen doen:
-De stoetbomen voor groep 3
-Kinderpostzegels (kinderen indelen in straten)
-Kinderboekenweek, ‘Worden wat je wil’. Alle groepen mogen een boek uitzoeken op kosten
van de OR.
-St Maarten. Alle kinderen krijgen iets lekkers na het zingen van een liedje.
-Sinterklaas, de OR regelt hiervoor o.a. de Sint en zijn pieten, de versnaperingen en zorgt
dat de school mooi is aangekleed, in sinterklaasjournaal stijl. Helaas mochten de ouders
vanaf 23 november niet meer in school komen. Sint werd gevierd via een Teams-verbinding
met de Sint.
-Kerst. Omdat de school op 20 december wederom op slot ging hebben de kinderen in hun
eigen klas Kerst gevierd, een lekker toetje kregen ze van de OR.
-Carnaval; door corona niet gevierd.
-Vanaf maart ging de school weer wat open voor ouders en eigenlijk was het direct tijd voor
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de Paasviering. De kinderen worden getrakteerd op uiteraard een ei en een lekker broodje
knakworst.
-Koningsspelen komen snel na Pasen. Voor de onderbouw zijn er allerlei leuke spelletjes op
school, de bovenbouw mag zich uitleven op het voetbalveld.
-Bijna aan het einde van het schooljaar krijgen we dan nog bezoek van de schoolfotograaf,
dit regelt en begeleidt de OR.
-De laatste schooldag tijd voor een lekker ijsje en genieten van de vakantie.
De OR stelt ieder jaar een financieel verslag op. Het financiële verslag 2021-2022 kan op
aanvraag ingezien worden
Als OR kunnen we ook zeker niet zonder jullie als ouders. Als er tijdens diverse vieringen
spelletjes zijn wordt dit begeleidt door jullie als 'hulpouders' 'hulpgrootouders'. Leden van de
OR of leerkrachten kunnen jullie hiervoor vragen. Afgelopen schooljaren viel dit door corona
in het water wij hopen dat jullie dit jaar weer meer fysiek kunnen helpen op school.
Rest mij verder nog te zeggen; zijn er vragen kom vooral naar een van ons toe.

Vanuit de MedezeggenschapsRaad
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin en een frisse start. Gelukkig konden de kinderen na
de roerige jaren weer gewoon op school starten in plaats van achter de laptop! Via deze
nieuwsbrief ontvang je een korte introductie van de Medezeggenschapsraad (MR).
Wat doen we?
De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als de teamleden van de school. In de MR stellen
wij vragen en denken wij mee bij veranderingen, problemen, onderwijsmethodes of andere
dingen die spelen op school. Daarnaast moeten wij formeel akkoord geven op diverse zaken
zoals bijvoorbeeld de margedagen en de schoolgids. De MR vergadert ongeveer vier keer
per jaar. Henrieke Sakey sluit hierbij aan voor de informatievoorziening in haar rol als
directeur.
Wie zit in de MR?
Sinds kort is de samenstelling van onze MR veranderd. Herman Bos en Jolanda OostemaStam zijn gestopt met de MR. Via deze weg nogmaals bedankt voor jullie inzet! De huidige
MR 2022-2023 bestaat nu uit:
Alinda Korhorn-Berghuis, Anna van der Mark en Kim Bos (oudergeleding) en Sieneke
Zijlstra, Ellen Huberts en Geertje Mejeur (vanuit school).
Onderwerpen afgelopen jaar (o.a.)
Nieuwe onderwijsmethodes: Er is overgegaan op een nieuwe rekenmethode. Het niveau van
deze methode ligt hoger dan voorgaande jaren, de overgang kan daarom pittig zijn voor de
kinderen. De methode werkt naar een bepaald streefniveau en de leerkrachten kijken ook
naar het kind zelf. Wat betreft groep 3 t/m 8 zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met een
nieuwe methode wereldoriëntatie wat betrekking heeft op geschiedenis, aardrijkskunde,
natuur en techniek.
Geen krimp: Er is geen sprake van krimp op onze school. De aanwas in groep 1 en 2 is
goed. Heel fijn!
Uitval (en corona): Door de corona maatregelen en het blijvend tekort aan leraren blijft uitval
een belangrijk item. Het leerkrachtenteam blijft zich ten zeerste inspannen eventuele uitval
onderling op te lossen. Tot heden is de uitval van lessen tot het minimum beperkt en wordt er
amper tot geen gebruik gemaakt van de BSO in dit soort gevallen.
Heb je vragen of wil je iets ter sprake brengen?
Dan kun je altijd één van ons benaderen. Je kunt ook mailen. Het mailadres is:
mrmandegoud@lauwerseneems.nl.
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Groep 8: Advies voortgezet onderwijs
Zo aan het einde van de basisschool komt de vraag: welke vervolgschool past goed bij ons
kind. Hiervoor geeft de leerkracht (In overleg met de intern begeleider en de directeur) advies
betreffende het niveau van onderwijs.
Tijdens de inloop in oktober vertelt de leerkracht over het proces van het primair onderwijs
naar het voortgezet onderwijs.
In november tot en met februari houden veel scholen voor voortgezet onderwijs hun open
dagen. Om gericht scholen te kunnen bezoeken, geven de leerkrachten in de eerste week
van november een voorlopig advies. Hiervoor wordt een gesprek gepland met het kind en
zijn/haar ouders. In februari wordt het definitieve advies met ouders en kinderen gedeeld.
Het advies is gebaseerd op:
-Toetsgegevens van de landelijke genormeerde toetsen (Cito), die afgenomen zijn in de
groepen 6-7-8. Bij het voorlopige advies zijn er nog geen toetsen afgenomen in leerjaar 8.
Deze gegevens worden in een ‘plaatsingswijzer’ weergegeven voor de vakken rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De vakken rekenen en begrijpend lezen
vormen hierin de belangrijkste kern;
-Toetsgegevens van de methodetoetsen;
-Observaties op het voorwaardelijke gebied. Hierbij kunt u denken aan werkhouding, sociale
competenties, welbevinden.
De leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directeur vormen samen het
voorlopige en het definitieve advies. Hierbij kan het zijn dat er bij twijfel gevraagd wordt aan
voorgaande leerkrachten om mee te denken. Het voorlopige advies wordt gepresenteerd aan
het kind en zijn/haar ouders. De visie van het kind en de ouders wordt meegenomen in het
proces bij de vorming van het definitieve advies in februari.
In april wordt de eindtoets afgenomen. Dit wordt gebruikt als laatste controle voor het
gegeven advies. Bij een lagere score heeft dit geen gevolgen voor het advies.
Als een kind een hogere score heeft dan het gegeven advies, dan wordt het advies
heroverwogen. We hebben in dat geval altijd contact met de ouders.

Dyslexie en ouders
Als uw kind dyslexie
heeft, mag het op
school werken met
een laptop met het
programma ‘Alinea’.
Als u hier meer van
wilt weten, kunt u zich
opgeven voor een
online ouderavond.
https://event.webinarj
am.com/register/798/l
9pl9fy5q
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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 bericht van de Katholieke kerk:
Eerste communie
Het is de bedoeling dat we in januari 2023 weer van start gaan met een nieuwe groep van
communicantjes. Kinderen van groep 4 en 5 kunnen worden opgegeven via de mail:
joholman@kpnmail.nl
Graag vóór 1 november doorgeven, zodat we weten hoeveel lesboeken er besteld kunnen
worden. Linda Stiekema en Jules Levering zullen de lessen gaan verzorgen.
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