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Agenda 

Portfolio mee naar huis    5 juli 

Portfoliogesprekken     9-13 juli 

Schoolreis groep 1-7     16 juli 

Oud papier      16-17 juli 

Musical groep 8     18 juli 

Laatste schooldag (middag vrij)    20 juli 

       

Jarigen 

Ahmad Ahmad     7 juli 
Esmee Drenth      9 juli 
Kay Beenes      11 juli 
Joeri Rispens      11 juli 
Jarno Jansen      12 juli 
 
 

Groep 8  
De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met de laatste 
voorbereidingen voor de musical “Bende op de camping” 
Dinsdagmiddag 17 juli zullen zij deze musical  opvoeren in het 
Kronkelhoes voor de kinderen van de school. Op woensdagavond 
18 juli is iedereen die het leuk vindt van harte welkom om te komen 
kijken in het Kronkelhoes. Om 18.00 uur gaat de zaal open en om 
18.30 start de musical.  
Er is een afscheidsfeest georganiseerd door ouders waar de 
ouders, kinderen en leerkrachten na afloop heen gaan.  
Donderdag mogen wordt groep 8 om 10.00 uur op school verwacht. 
Ze zullen aan het einde van de dag afscheid nemen van de school 
en de kinderen. Op vrijdag 20 juli is groep 8 vrij.  
 
Laatste schooldag 

Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag voor de groepen 1-7.  Tijdens de ochtend zullen we 
een activiteit doen. ‘s Middags zijn alle kinderen vrij.  
Voor de kinderen van groep 1 is het aan u; ouders kunnen hun kind inschrijven voor de 
laatste schooldag. Bij de ingang zal een lijst opgehangen worden.  
Ten slotte tellen we aan het einde van de ochtend buiten op het plein met zijn allen af tot de 
zomervakantie. U bent natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  
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Levensbeschouwelijk onderwijs: Mandegoud in de prijzen 
Hoera!!!! 
In de eerste drie weken van juni hebben wij als school tijdens de lessen LEVO weer 
meegedaan met de landelijke scholenwedstrijd “Sirkelslag”. 
Dit is een interactieve leerzame wedstrijd waaraan 132 
scholen hebben meegedaan. We moesten allerlei opdrachten 
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een hart maken van tafels en 
stoelen, raadsels oplossen en een brug bouwen van 6 A4’tjes 
en een rol plakband. Het thema van dit jaar was LIEFDE. De 
nadruk lag op hoe je de liefde richting je medemens uit en 
vormgeeft. Verhalen uit het heden en de bijbel leerden ons 
dat naastenliefde begint met het loslaten van vooroordelen en 
dat je iedereen in zijn/haar waarde moet laten. We hebben 
geleerd dat door elkaar liefdevol te helpen iedereen de wereld 
een beetje mooier kan maken. 
Inmiddels is de uitslag bekend. Mandegoud is op de tweede 
plaats geëindigd! Een super goede prestatie, we hebben 130 
scholen achter ons gelaten! Als school hebben we een mooie 
beker gewonnen en hebben de leerlingen een welverdiende traktatie gekregen. Ik ben in 
ieder geval super trots op de kanjers van groep 7 en 8. Juf Nathalie  
 

Conciërge 

Sinds enkele weken is René Paape op vrijwillige basis als conciërge aan het werk bij ons op 
school. Op maandag en vrijdag doet hij allerlei klussen voor de school. We heten hem van 
harte welkom in ons team! 

 
Peuternieuws 
Dat was een spannende periode bij Jasmijn thuis, maar daar is dan op zaterdag 16 juni 
broertje Niels Ben geboren. Wat geweldig! Namens de peuterspeelzaal 
van harte gefeliciteerd en een heerlijke kraamtijd gewenst. 
Samen met de peuters hebben we iets leuks voor de familie de Lange 
gemaakt. En Jasmijn, bedankt voor de heerlijke traktatie. 
 
Afgelopen dinsdag en donderdag heeft juf Saskia met de oudste peuters een bezoek 
gebracht aan groep 1. Leuk om te zien hoe de peuters het klaslokaal en ook de sfeer van 

groep 1 ontdekken. Sommigen nog even aan het handje van de juf en anderen 
direct volop mee in het speelgedruis. De kleuters waren allemaal op de hoogte 
van de komst van de peuters en de peuters werden dan ook met open armen 
ontvangen. Juf Edwine en juf Franca, dank jullie wel voor jullie gastvrijheid! We 
komen in het nieuwe schooljaar graag weer een keer bij de kleuters snuffelen. 

 
We mogen een nieuwe peuter verwelkomen bij ons op de peuterspeelzaal. Welkom lieve 
Sten, wat fijn dat je bij ons komt spelen! We wensen jou een hele fijne tijd toe.  
 
Portfolio 

Enkele jaren werken we nu met het portfolio. Zoals in de inleiding beschreven staat is dit een 
vorm die nog in ontwikkeling is. We merken dat sommige onderdelen heel waardevol zijn en 
dat er in sommige onderdelen aanpassingen nodig zijn. We nemen dit mee in onze evaluatie 
en zullen dit aankomend schooljaar doorvoeren. Wat u deze keer al kunt merken is dat er 
niet bij alle kinderen op alle drie de beoordelingsformulieren een tweede opmerking is 
bijgeschreven. Leerkrachten besteden in januari veel tijd en zorg aan het formuleren van de 
juiste opmerking. In veel gevallen is een van de opmerkingen nog passend voor dit moment 
en wordt er in dat geval geen nieuwe opmerking bij geplaatst. 
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Plafonds 

Waarschijnlijk is het u al eens opgevallen, de prachtige nieuwe plafonds in de middenruimte. 
In de zomervakantie zullen de klaslokalen voorzien worden van een nieuw plafond. Hiermee 
krijgt de school weer een frisse uitstraling.  
 
Schoolreis   
Over twee en een halve week is het alweer zover, het schoolreisje voor groep 1-7. De 
meeste schoolreisjes zijn betaald, bedankt hiervoor. Als u dit nog niet gedaan heeft wilt u 
dan 21,50 euro per kind. over maken naar het rekeningnummer van de ouderraad:      
NL 98 RABO 0335 2533 77. Hierbij graag de naam van uw kind(-eren) vermelden.  
 

Lezen vakantiedip 

Lezen is een heel belangrijke middel om tot veel 
informatie te komen. Tegenwoordig wordt het met 
de digitalisering nog belangrijker om goed te kunnen 
lezen. We besteden bij ons op bs Mandegoud veel 
tijd en aandacht aan het lezen. Lezen is een 
vaardigheid die goed onderhouden moet worden. 
Als er in de zomervakantie zes weken niet gelezen 
wordt spreken we van een zomer-dip. Hierbij komt 
het vaak voor dat kinderen na de vakantie één of 
twee niveaus naar beneden zijn gezakt. Om dit te 
voorkomen vragen we u om ook tijdens de vakantie 
aandacht te blijven besteden aan het lezen.  
 

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 het 3e en laatste stukje over de nieuwe privacywet ( AVG). 
Dit keer over: uw rechten als betrokkene 
Op onze scholen worden kinderen zorgvuldig gevolgd in hun ontwikkeling. Daar worden 
verslagen over gemaakt, bewaard in dossiers tezamen met bv. toetsresultaten. Dit wordt o.a. 
gebruikt om met u van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van uw kind(eren). Er 
wordt steeds meer gewerkt met digitale middelen en ook die middelen leveren heel veel 

informatie op over de vorderingen van uw kind(eren). 
U mag ervan uitgaan dat wij uiteraard zeer zorgvuldig 
omgaan met alle data (en daar open en eerlijk over 
communiceren). Dat neemt niet weg, dat het voor u 
van belang is om te weten dat u rechten heeft t.a.v. al 
die gegevens. Met de handhaving van de nieuwe 

privacywet is er namelijk nogal wat veranderd m.b.t. uw rechten als ouder(s). Hieronder staat 
in het kort weergegeven wat uw rechten zijn als het gaat om de privacy van uw kind(eren).  
U heeft recht op duidelijke informatie over welke persoonsgegevens gebruikt worden en 
waarom; 
U heeft recht op inzage in welke persoonsgegevens de school vastlegt, met wie de 
gegevens gedeeld worden en waarom dat gebeurt; 
U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te 
verwijderen als ze onjuist zijn of als er geen reden voor is bepaalde persoonsgegevens te 
gebruiken; 
U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen als ze niet meer nodig zijn voor 
het aangegeven doel, als u een gegeven toestemming wilt intrekken; 
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U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die de school heeft, zodat u deze 
kunt gebruiken om door te geven aan bv. een andere school bij verhuizing o.i.d. 
Bent u nieuwsgierig geworden, neemt u dan eens een kijkje op: 
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/privacy/privacyregels-
op-school/ 
 
 
 
Met vriendelijke groet Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje  
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