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Agenda 
23 januari Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (L&E) 
7 februari Identiteitscommissie 
16 februari Carnavalsviering op school 
17 februari Groep 3-4 bibliotheekbezoek Leens 
20 en 21 februari Margedagen: alle kinderen vrij 
22 februari  Groep 7-8 ‘read to me’ Warffum 
24 februari Portfolio mee 
27 feb – 3 maart Voorjaarsvakantie 
8 maart  Voorstelling ‘Paolo de zebra’ groep 1-2 
7 –11 maart Portfoliogesprekken en adviesgesprekken 
 
Carnaval 
Na een pauze van twee coronajaren, mogen we dit schooljaar weer 
Carnaval met elkaar vieren. Dat gaan we doen op de donderdagmiddag 
voorafgaand aan het carnavalsweekend. De prins, zijn adjudant en een 
aantal leden van de ‘Raad van elf’ komen op school. Alle groepen doen 
een optreden voor de prins en uiteraard lopen we in polonaise door de 
school.  
Wilt u uw kind(-eren) verkleedkleding meegeven? Dan zorgen we dat er 
aan het einde van de ochtend voldoende tijd gepland wordt voor 
kinderen om zich om te kleden. We hebben er weer zin in! 
 
Toetsen 

Twee keer per jaar nemen we in de groepen 3-8 landelijk genormeerde toetsen (van Cito) 
af: in juni en in januari/februari. De toetsen zullen verspreid over enkele weken worden 
gemaakt. Dit is een moment waarop we kijken waar het kind, de klas en de school, 
vergeleken met het landelijk gemiddelde staan. Vanuit die gegevens analyseren we wat 

goed gaat en wat aandacht verdient. Daarna maken we plannen waar we op 
korte en lange termijn aan gaan werken. U kunt de resultaten van u kind lezen in 
het portfolio. 
De toetsgegevens worden vanaf groep 6 ingevoerd in de ‘Plaatsingswijzer’. Dit is 
een instrument dat in Noord-Nederland door basisscholen wordt gebruikt om te 

ondersteunen bij het geven van advies richting het voortgezet onderwijs. 
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Margedagen 
Op 20 en 21 februari hebben we margedagen gepland. Vanuit het dorp is het de wens om met 
Carnaval op deze dagen vrij te zijn. Tot nu toe lukt het gelukkig steeds om deze twee dagen vrij te 
plannen. 
Voor het team zijn dit dagen waarop we gezamenlijk de Citoscores analyseren op schoolniveau, 
leeractiviteiten inplannen, en de verwerking doen die hieruit naar voren komen. Hierbij kunt u 
denken aan het aanpassen van lesroosters, verwerken van plannen, lesstof klaar zetten, maken 
van portfolio’s, gesprekken voorbereiden.  

 
Portfolio en oudergesprekken 

Op vrijdag 24 februari krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Hierin vindt u 
beoordelingen, toetsgegevens en werk van uw kind. U krijgt een uitnodiging via Parro 
waarmee u zich kunt inschrijven voor een gesprek in de week na de voorjaarsvakantie.  
 

  Adviesgesprekken groep 8 

In november hebben de kinderen van groep 8 in een gesprek tussen kind, ouder en 
leerkracht, een voorlopig advies gekregen voor het voortgezet onderwijs. Met dit voorlopige 
advies kunnen zij zich gaan oriënteren op vervolgscholen. 
In de week na de voorjaarsvakantie zal het eindadvies gegeven worden, waarmee ouders 
hun kinderen kunnen inschrijven. Hieronder kunt u lezen hoe dit advies tot stand komt.  
Van groep 6 t/m groep 8 komen de scores van de Cito toetsen 
voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen in de 
‘Plaatsingswijzer’. De Plaatsingswijzer is een normeringstabel die 
gebruikt wordt om het advies van de basisschool te objectiveren 
aan de hand van resultaatgegevens van een kind. Het is hierdoor 
geen momentopname, maar het volgt de leerontwikkeling van het 
kind gedurende drie leerjaren.   
In het adviestraject worden de gegevens van de Plaatsingswijzer 
in combinatie met observaties en kindkenmerken (bijv. 
werkhouding en motivatie) gebruikt om tot een passend 
uitstroomadvies te komen.   
Bij het bepalen van een uitstroomadvies werken een aantal teamleden samen. Voordat de 
leerkrachten van groep 8 in november de ouders uitnodigen voor het adviesgesprek, hebben 
ook de directeur en de intern begeleider zich afzonderlijk van elkaar gebogen over de 
betreffende leerling en aangegeven welk advies zij het best passend vinden voor hem/haar. 
Vervolgens bespreken de directeur, ib-er en groep 8 leerkracht(en) met elkaar wat zij voor 
elke leerling het best passende uitstroomadvies vinden en beargumenteren dat vanuit hun 
eigen standpunt. Hierbij hebben we aandacht voor ‘kansrijk adviseren’.  
Alle kinderen in Nederland maken een eindtoets in groep 8. Dit vindt plaats op 18 en 19 
april. De uitslag van deze toets is nog een laatste controle, waardoor er een heroverweging 
gedaan wordt als de toets een hoger advies uitwijst dan de school gegeven heeft.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
In het najaar van 2022 is het 4-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek afgenomen. Ouders, leerlingen 
en medewerkers van bs Mandegoud konden via een vragenlijst hun mate van tevredenheid 
aangeven. 
In de bijlage kunt u de resultaten in zogenoemde ‘factsheets’ lezen. De gegevens bieden ons 
aanleiding voor gesprek en analyse binnen het team, met leerlingen en met de 
medezeggenschapsraad.  
Als u graag iets mondeling wilt toelichten bent u van harte welkom bij Henrieke. Dit is belangrijke 
informatie  voor ons, wat wij verwerken in ons vierjarig schoolplan 2023-2027.    
Hartelijk dank voor uw medewering! 
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Groep 1-2 
Onze kleutergroep groeit uit tot een zeer goed gevulde groep. Dat is fantastisch voor de school. Bij 
het vormen van de formatie hadden we al rekening gehouden met de wens om na de 
voorjaarsvakantie extra ondersteuning in te zetten. Gezien de afwezigheid van Linda, willen we 
hier al eerder mee starten, zodat er altijd twee professionals samen verantwoordelijk zijn voor de 
groep. Dat kan zijn in de vorm van twee leerkrachten, of een leerkracht en onderwijsassistent 
Anne Boven. Op die manier kunnen we alle kinderen (blijven) bieden wat zij nodig hebben.  
Deze week is onderwijsassistent Anne Boven meer ingezet. Vanaf volgende week zal José 
Bulthuis op maandag en dinsdag les gaan geven aan groep 2. José is een ervaren leerkracht. Zij 
heeft eerder op Mandegoud gewerkt en werkt ook bij een ander schoolbestuur. José blijft tot de 
zomervakantie.  
Na de voorjaarsvakantie wordt Marlon Oolders (ook onze intern begeleider) op woensdag- en 
donderdagochtend als extra leerkracht in groep 1-2 werken.  
De ouders van groep 1-2 ontvangen een brief, waarin zij meer informatie kunnen lezen.  
 
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. Mocht het betalen van de ouderbijdrage aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan kunt u 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? 

U kunt ook gebruikmaken van onderstaande link, waarmee u gelijk naar uw betaalomgeving gaat.  
-1 kind, 15 euro 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=EvHHeJCsTQ2k5v8mUqFVjg  
-2 kinderen, 30 euro 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=rzJmdUiCSM6pdFGZrmc31g 
-3 kinderen, 45 euro 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=2u6Hk1diSvSCcR2XCIDSVA 
 
Namens de ouderraad en de kinderen, alvast bedankt!  
 
Contact 
Drie keer per schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school. Daarnaast kan 
het natuurlijk voorkomen dat u iets wilt delen of bespreken. Contact zoeken met de leerkracht, de 
intern begeleider of de directeur  kan op verschillende manieren; via de telefoon,  de email  en op 
school. Kom gerust binnenlopen, als er op dat moment geen gelegenheid is kunnen we altijd een 
afspraak maken.  
Henrieke Sakey h.sakey@lauwerseneems.nl  
Linda Stiekema l.stiekema@lauwerseneems.nl  
Geertje Mejeur g.mejeur@lauwerseneems.nl  
Ellen Huberts e.huberts@lauwerseneems.nl  
Diana Spoelman d.spoelman@lauwerseneems.nl  
Andrea Egberts a.egberts@lauwerseneems.nl  
Sieneke Zijlstra kmj.zijlstra@lauwerseneems.nl  
Nienke Compier n.compier@lauwerseneems.nl  
Ilse bos i.bos@lauwerseneems.nl

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbetaalverzoek.rabobank.nl%2Fbetaalverzoek%2F%3Fid%3DEvHHeJCsTQ2k5v8mUqFVjg&data=05%7C01%7Ch.sakey%40lauwerseneems.nl%7C145f4a19cc424458422e08db038a3277%7Caf74997c8b36489a8d73ad361f2ba99a%7C0%7C0%7C638107664921167592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=tsDvrIkcYDDs0DR2dvslyD0XhZ02%2BkmhmWiSpDrIhhk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbetaalverzoek.rabobank.nl%2Fbetaalverzoek%2F%3Fid%3DrzJmdUiCSM6pdFGZrmc31g&data=05%7C01%7Ch.sakey%40lauwerseneems.nl%7C84fd2e0b4c064b7078f208db038ae313%7Caf74997c8b36489a8d73ad361f2ba99a%7C0%7C0%7C638107667604117708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=6VBLc6MkdW5GbXu4fL2231zTz%2B4u0bBQyhsgk%2B0DfR0%3D&reserved=0
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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. Hieronder een bericht van: 

-de knutselclub 
-De bibliotheek 
-Volleybalvereniging Merna 
 
De knutselclub  
Beste bassischoolleerlingen, ouders en verzorgers,  
 Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij gaan ook weer beginnen 
met de knutselclub. 
De volgende dagen gaan we weer knutselen: 
Woensdag 8 februari  
Woensdag 8 maart  
Woensdag 12 april  
We beginnen om 15.00 en eindigen om 16.15 in het dorpshuis te 
Kruisweg. 
De kosten bedragen 2 euro per keer, dit is inclusief ranja en iets lekkers. Noteer alvast de datums 
in uw agenda. 
 
Wij hebben er zin in, hopelijk tot dan 
Groeten, de knutselclub 

 
Voorstelling in de bibliotheek voor kleuters 
Kom gezellig naar de Bibliotheek voor een voorstelling van Theatergroep Pie & Raatje. Zij spelen 
dit jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen een grappig theaterstuk dat gebaseerd is op het 
prentenboek van het jaar: 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje' van Joukje Akveld en Jan 
Jutte. BIBLIOTHEKEN & DATA: 
Bedum: za. 28 jan. van 15.00- 15.30 uur 
Leens: za. 4 febr. van 10.30 - 11.00 uur 
Uithuizen: za. 4 febr. van 13.00 - 13.30 uur 
Winsum: za. 4 febr. van 15.00 - 15.30 uur 

 
Volleybal feestfestijn 

 
 

  

 


