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Agenda 

Sint Maarten      11 november 

Opening Rekenweek     14 november 

Opening B-fit      14 november 

Science-centrum ‘De Magneet’ groep 7-8  17 november   

Beroepenmiddag groep 7-8    17 november 

Oud papier      20-21 november 

Onderwijsmarkt voortgezet onderwijs Winsum 21 november 

IC       21 november 

Sinterklaas (continurooster tot 14.00 uur)  5 december 

Oud papier      11-12 december 

MR       12 december 

GMR       20 december 

Kerstvakantie      23 dec.- 7 jan.  

 

Jarigen 

Roos de Haan      13 november 
Roshani de Haan’     13 november 
Mirthe Staal      14 november 
Ronald Kat      16 november 
Vera Dijkstra      17 november 
Noa Lameijer      20 november 
Roëll Knol      24 november 
 
 

 

Groep 1-2 Paolo de zebratemmer 

Elk jaar worden er verschillende activiteiten 
aangeboden om de kinderen bewust te 
maken van situaties in het verkeer. In groep 
1-2 is maandag een voorstelling geweest 
over Paolo de Zebratemmer. Tijdens de 
voorstelling zijn verschillende verkeersregels 
aan bod geweest, zoals het goed uitkijken 
voor het oversteken.   
 
Staking 
Er wordt vanuit de onderwijsbond gesproken over een nieuwe stakingsdag in het onderwijs. 
De datum die genoemd wordt is dinsdag 12 december. Er is nog niet met zekerheid te 
zeggen of deze staking door zal gaan. Zodra er meer bekend is, brengen we u op de hoogte. 
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Voorleeswedstrijd 

Woensdag 1 november is op onze school een voorleeswedstrijd georganiseerd. Vele 
kinderen uit groep 7 en 8  hebben zich goed voorbereid op het zo mooi en aantrekkelijk 
mogelijk voorlezen van een fragment uit een boek.  

De jury bestond uit Christine Bos van de bibliotheek, Jules Levering oud-
leerkracht van bs Mandegoud en Leyonie de winnaar van vorig schooljaar. 
Samen hebben zij  Tim de Vries gekozen als winnaar van onze school. Tim zal 
onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd.  
 

Groep 1-2 Sint Maarten in het Nije Heem 

Woensdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 met hun prachtige lampionnen naar het Olde 
Heem geweest. Hier hebben zij gezongen voor de bewoners. Voor jong en oud zijn deze 
ontmoetingen heel waardevol. De kinderen zijn trots op hun lampion, laten deze graag zien 
en ‘oefenen’ voor Sint Maarten. De bewoners genieten van de gezelligheid en bedrijvigheid 
die de kinderen met zich meenemen.  
 

Muzieklessen groep 5 

In samenwerking met muziekvereniging st Caecillia worden er ook dit 
schooljaar weer muzieklessen gegeven aan de kinderen van groep 5. 
Deze lessen worden door de muziekdocenten van de vereniging 
gegeven. Van de vereniging krijgen de kinderen een blaasinstrument 
te leen. Alle kinderen komen op deze manier in aanraking met het 
bespelen van een instrument en het beleven van samen muziek 
maken. Groep 5 zal de lessen afsluiten met een concert voor alle 
kinderen op school en een concert voor alle geïnteresseerden in het 
Kronkelhoes op woensdag 7 februari.  
 
Opening B-fit 
Onze school doet mee aan het tweejarig gezondheidsproject ‘B-fit’. Dit is in samenwerking 
met de voetbalverening. Vanuit dit project wordt bewegen en gezond eten gestimuleerd. 
Dinsdagmiddag openen we B-fit samen met de kinderen in de middenruimte. Groep 7-8 is 
hiervoor een dans aan het instuderen. Met alle kinderen van de school zullen we een 

symbolische warming-up doen als aanloop naar de activiteiten die 
vanuit dit project voort zullen komen. Momenteel zijn we aan het 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het nog aantrekkelijker 
maken van het schoolplein, door bijvoorbeeld het kleuterplein te 

voorzien van wegen waar de kinderen over kunnen rijden met het buitenspeelgoed. 
Daarnaast willen we  de samenwerking met diverse verenigingen stimuleren met dit project. 
Onze b-fitcoach Rik Smit helpt ons bij de activiteiten die we vanuit dit project organiseren. Hij 
zal ook de opening van het project verzorgen.  
 

Rekenweek 

Volgende week zullen er in alle klassen extra activiteiten rondom rekenen worden 
georganiseerd. We openen de rekenweek op dinsdagmiddag met alle kinderen van de 
school in de gymzaal. We gaan allemaal rondom een parachute staan met 12 kleuren. Bij 
elke kleur hoort een maand. Iedereen zoekt zijn eigen maand op. In welke maand zijn de 
meeste/minste kinderen jarig? Enzovoorts. De kinderen van groep 7-8 gaan deze gegevens 
verwerken aan de hand van diagrammen, percentages en meer. 
Groep 1-2 gaat in de kring werken aan het thema ‘tijd’ hierbij valt te denken aan werkvormen 
rondom de dagen van de week, dag-nacht, (eer)gisteren-(over)morgen, tijdbeleving van een 
seconden en een minuut. Daarnaast wordt er een winkeltje gecreëerd, waarmee de kinderen 
spelenderwijs kunnen ontdekken.  
Groep 3-4 gaat aan de slag met van alles rondom het thema ‘tijd’.  Hierbij valt te denken aan 
de (verjaardags-) kalender, de maanden van het jaar, oefenen met de analoge klok.  
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Groep 5-6 gaat een winkeltje openen met boeken die 
voor een klein prijsje over de toonbank gaan. Alle 
kinderen en ouders zijn van harte welkom om bij de 
kinderen van groep 5-6 te komen kopen op:  
-donderdagmiddag tussen 12.45-13.15 en 15.00-15.30  
-vrijdagmiddag tussen 12.45-13.15  
De kinderen leren hiermee te rekenen met geld: geld 
aannemen, wisselgeld berekenen, winst van de dag en 
van de week berekenen, enzovoorts.  
Groep 7-8 gaat vrijdagochtend met de bus naar sciencecentrum ‘de Magneet’ van de Hanze 
Hogeschool in Groningen. In de magneet worden kinderen in ‘doe-stations’ uitgedaagd om 
zoveel mogelijk energie op te wekken. Tijdens de voorafgaande middagen wordt met 
specifiek lesmateriaal naar het bezoek toe gewerkt. De bus vertrekt om 8.30 uur. We vragen 
de kinderen om 8.15 uur op school te zijn.  
 
Kinderen en ICT 
Van de ICT-werkgroep van ons schoolbestuur Lauwers en Eems.  
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet 
spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen 
met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, 
schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 
Op een positieve manier praten met je kind over onlinegedrag. 
Kinderen die met hun ouders praten over media en alles wat daarbij 
komt kijken bewaken hun grenzen beter, zijn minder impulsief en 
nemen meer verantwoordelijkheid. 
We hebben in de afgelopen tijd al meerdere mogelijkheden beschreven, maar deze 
willen we u niet onthouden: www.jekindopinternet.nl, een gratis online cursus “mediawijs 
opvoeden” in 8 delen voor ouders van kinderen in de leeftijd van  7-12 jaar.  
Geen reclame, via de mail ontvangt u lessen met tips en handvatten over: 
bescherm je kind online, (on)geschikt beeldmateriaal, zoeken en vinden op internet, online 
pesten, games en apps, reclame en online geld uitgeven, programmeren, de invloed van 
Photoshop op het zelfbeeld van kinderen. Samen met uw kind(eren) kunt u tevens 
opdrachten uitvoeren.  
Er is ook een cursus in 5 delen beschikbaar voor ouders van peuters 
en kleuters waarbij de focus vooral ligt op beeldschermgebruik. De 
thema’s waar u mee aan de slag kunt zijn; de beste afspraken en 
tips, tv kijken, apps kiezen, beeldschermtijd, internet of toys. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Ga naar bovengenoemde website, 
meldt u aan met uw mailadres en u ontvangt de lessen in uw mailbox. Op de site kunt u 
meer informatie vinden via de tab “meer weten”. 
 
Naschoolse activiteiten 
Een van de vakdocenten wordt momenteel ingezet op de middag. Dat maakt dat hij nog uren 
kan besteden aan het organiseren van naschoolse activiteiten voor kinderen uit 
Kloosterburen en Pieterburen. We vernemen dat al veel kinderen aan de activiteiten 
deelnemen! In de bijlage vindt u het programma van de aankomende weken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
 

http://www.jekindopinternet.nl/

