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Agenda 

Portfoliogesprekken     19-23 februari 

Opening ‘scoor een boek’ groep 5-6   19 februari 

Voorjaarsvakantie     24 feb.- 4 maart 

Medezeggenschapsraad    8 maart 

GMR       15 maart 

Paasviering continurooster tot 14.00 uur  29 maart 

Paasweekend      30 maart-2 april 

Schoolvoetbal      4 april 

L&E margedag, alle kinderen vrij   11 april 

EHBO examen groep 7-8    13 april 

GMR       17 april 

Eindtoets groep 8     17-18-19 april 

Koningsspelen     20 april 

Koningsdag (vrije dag)    27 april 

Meivakantie      27 april-13 mei 

 

Jarigen 

Noa Kloosterman     17 februari 
Maartje van Tilburg     25 februari 
Tessa van der Veer     2 maart 
Nick Havinga      5 maart 
Joah Fleminks     7 maart 
Stijn Jansen      7 maart 
Ramon Mennes     9 maart  
 
Meespeelmiddag voor peuters 
Op dinsdag 13 maart organiseren we een meespeelmiddag voor peuters. Van 13.30 uur tot 

15.00 kunnen ze lekker meespelen in groep 1 in de verschillende hoeken. 
Als ze zin hebben mogen ze een knutselwerkje maken. Als er tijd over is 
zullen ze nog even gezellig voorlezen, of samen muziek maken.  
Alle peuters (en hun ouders) zijn van harte welkom!  

 
Scoor een boek groep 5-6 
Ook dit schooljaar doet groep 5-6 weer mee aan het 
leesproject ‘Scoor een boek’.  Dit is een samenwerking 
tussen de bibliotheek en de school ter promotie van het 
lezen. De kinderen doen tijdens dit sportieve leesproject 
hun best om zo veel mogelijk boeken te lezen. Een 
voetballer van FC Groningen moedigt ze hierin aan.  
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Kinderen en ICT 
Van de ICT werkgroep van 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….. 
 
De website MEDIAOPVOEDING 
Deze website is volledig ingericht om op eenvoudige wijze antwoord te krijgen van 
deskundigen op al uw vragen rond kinderen en media. Er 
staan op de site al heel veel gestelde vragen en antwoorden, 
waar wellicht uw vraag ook bij staat. 
Maar u kunt natuurlijk uw eigen vraag stellen. Per 
leeftijdscategorie ( vanaf 0-3 jaar t/m 17-18 jaar) wordt door deskundigen een overzicht 
gegeven van de belangrijkste  ontwikkelingskenmerken van kinderen in de betreffende 
leeftijd: algemeen, wat ze zien of spelen, wat ze lezen, mediaontwikkeling, sociale media.  
Ook staan er een aantal links vermeld naar zeer informatieve sites. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud 
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