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Agenda 
22 december Kerstviering school 
23 december Alle kinderen 12.00 vrij 
24 dec.-8 jan. Kerstvakantie 
18 januari  Medezeggenschapsraad  
23 januari Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (L&E) 
16 februari Carnaval 
20-21 februari Margedagen 
24 februari Portfolio mee 
25 feb. – 5 mrt Voorjaarsvakantie 
 

 
 

Geboorte 
Marlon en haar man Nick zijn de trotse ouders geworden van een dochter: 
Evi. We wensen hen alle geluk toe!  
 
Rekenonderwijs 
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode ‘De 
wereld in getallen 5’ (WIG5) in de groepen 3-8 en ‘Rekenplein’ in groep 1-2. Deze methode sluit 
helemaal aan bij de bijgestelde landelijke doelen voor rekenonderwijs. In deze methode wordt veel 
aandacht besteed aan het inoefenen van de leerstof. Er worden twee lessen besteed aan 
hetzelfde rekendoel en vervolgens komt dit terug in de taken om het geleerde te oefenen. Ook het 
automatiseren krijgt een veel grotere plek in WIG5. Voor de kinderen is het waardevol dat er veel 
aandacht is voor de begripsvorming door verschillende werkvormen en handelend bezig te zijn. 
Vorig schooljaar hebben we ons voorbereid op het starten met deze methode door scholing te 

volgen en te onderzoeken waar de verschillen tussen de 
oude en de nieuwe methode liggen. Zo konden we ook de 
kinderen voorbereiden door bijvoorbeeld extra lessen aan te 
bieden en hiermee de overstap kleiner te maken. Er zijn nu 
drie blokken aangeboden. We volgen de kinderen op kind- 
groeps- en schoolniveau en zien dat de kinderen aan de 
methode en het niveau beginnen te wennen. 
En wat misschien wel het belangrijkst is, zowel de kinderen 
als de leerkrachten geven aan graag met deze nieuwe 
methode te werken. 
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Vacature groep 2 
Vanaf de voorjaarsvakantie hebben we een vacature op school. Onze groep 1-2 groeit weer en 
dat is fantastisch voor het voortbestaan van de school. In januari bereiden we altijd de formatie 
voor van het aankomende schooljaar. Toen voorspelden we dat het fijn zou zijn als we de groep 
(gedeeltelijk) zouden kunnen splitsen in de loop van het schooljaar. Daarom hebben we hier 
formatie voor gereserveerd. 
Achter de schermen zijn we al enige tijd bezig om hier een geschikte kandidaat voor te vinden. Dit 
is geen gemakkelijke opgave, gezien het tekort aan leerkrachten. Laat gerust weten aan uw 
omgeving dat deze vacature op onze school is. Bij interesse kan er contact opgenomen worden 
met Henrieke. 

 
Aanmeldingen 
In januari starten we de voorbereidingen van het aankomende schooljaar. Het is voor de school 
heel fijn om goed te weten hoeveel kinderen er dan bij ons op school zitten. Daarom vragen we u 
uw kind aan te melden als het in het aankomende schooljaar vier jaar wordt. Op de 
website www.mandegoud.nl  kunt u het aanmeldformulier vinden. 

  
Kerstwens en bedankt 
De afgelopen twee weken was de Kerstsfeer goed voelbaar in de school. De school was fraai 
versierd en we hebben gezellige kerstactiviteiten. Veel dank aan iedereen voor alle hulp aan onze 
school dit jaar.  
 
Het team wenst alle ouders en leerlingen gezellige 
feestdagen en een gezond 2023 toe! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 Sint Willibrordeskerk. 
 
 

 Kinderkerst op 24 december  
 Kom op kerstavond 24 december naar de Sint Willibrorduskerk in Kloosterburen voor de jaarlijkse 
 Kinderkerst.  
 
 In de kerk spelen de kinderen uit Kloosterburen en omstreken het kerstverhaal na met de herders 
 en hun schapen, de engelen, de wijzen uit het Oosten en Jozef en Maria en het kindje Jezus. Het 
 St Cecilia-koor en muziekvereniging St. Caecillia zorgen voor kerstmuziek en kerstzang. Na afloop 
 is er glühwein en chocolademelk op het kerkplein.  
 
 Het kerstspel begint om 18.30 uur. De kerk is vanaf 18.00 uur open om samen al zingend in de 
 stemming te komen.  
 
 Iedereen is welkom! 

http://www.mandegoud.nl/

