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Agenda 

Oudergesprekken     19 september 

Start kinderpostzegels    26 september  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 26 september 

Kinderboekenweek     3-14 oktober 

Medezeggenschapsraad    4 oktober 

Identiteitscommissie     9 oktober 

Informatieavond     18 oktober 

Herfstvakantie      20-28 oktober 

       

Jarigen 

Rosalie Valen      15 september 

Roos Kuizenga     19 september 

Bram de Bruin      21 september 

Isabeau Doornbosch     26 september 

Danique Rutgers     26 september 

Rikki Rispens      27 september 

 
Start van het schooljaar 
Traditioneel zijn we dit schooljaar gestart met de vakantieverhalen van  
Na een heerlijke vakantie een goede start van het schooljaar gehad met vakantieverhalen 
van de kinderen, stoetbomen, oriëntatie op wat er allemaal in het nieuwe jaar aangeboden 
wordt en aandacht voor groepsvorming en regels en routines. We hebben er zin in en maken 
er weer een fijn en leerzaam schooljaar van met zijn allen! 
 

Informatieboekje 

In mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Daar waar we altijd al zorgvuldig 
met persoonlijke gegevens om zijn gegaan, zullen we u nu vragen goed met ons mee te 
denken in wat u wel/niet wil dat we van u en uw kinderen delen.  
Elk schooljaar geven we een informatieboekje aan elk gezin mee. Hierin staan de 
contactgegevens die door vele ouders en kinderen onder andere wordt gebruikt voor het 
maken van speelafspraakjes. Als u uw gegevens niet, of aangepast in dit informatieboekje 
wil hebben kunt u dat tot 24 september aangeven bij Henrieke Sakey via de e-mail 
h.sakey@lauwerseneems.nl, via de telefoon 0595-481747, of op school.    
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Digitale geletterdheid  
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn we ook begonnen met de lessen rondom digitale 
geletterdheid die in alle klassen worden aangeboden. Hiermee willen we kinderen 
toekomstgerichte vaardigheden meegeven.  
De eerste les stond in het teken van kennismaking met het onderwerp: Waar zitten allemaal 
computers in? Op school? Thuis? Waar heb je ze voor nodig? Vervolgens werken we in 
blokken van vier weken. Elke blok staat er één van de vier onderdelen van digitale 
geletterdheid centraal: 
Informatievaardigheden - Computational thinking – Mediawijsheid - ICT-basisvaardigheden 
Het eerste blok staat in het teken van de ICT-basisvaardigheden Hierbij kunt u denken aan 
het opstarten en afsluiten van verschillende devices, opstarten en afsluiten van diverse 
programma’s, wat te doen bij problemen zoals slecht geluid, werken met een muis en een 
toetsenbord.  
 
Kennismakingsgesprekken 
In de week van 18-22 september hebben de leerkrachten tijd gereserveerd voor 
kennismakingsgesprekken met de ouders. U kunt u zelf opgeven middels de e-mail die u 
heeft ontvangen. De volgende geplande gesprekken zullen aan de hand van de portfolio’s in 
februari worden georganiseerd. Gedurende deze periode kunnen zowel de leerkracht als 
ouders contact met elkaar opnemen als daar aanleiding toe is, of  als daar behoefte aan is. U 
bent altijd van harte welkom om de school binnen te komen lopen en een afspraak te maken. 
Via de e-mail kan uiteraard ook:  
Franca Valstar  f.valstar@lauwerseneems.nl  
Edwine Zanen  e.zanen@lauwerseneems.nl  
Ellen Huberts  e.huberts@lauwerseneems.nl  
Linda Stiekema l.stiekema@lauwerseneems.nl  
Nienke Compier n.compier@lauwerseneems.nl  
Sieneke Zijlstra kmj.zijlstra@lauwerseneems.nl  
Andrea Egberts a.egberts@lauwerseneems.nl  
Geertje Mejeur g.mejeur@lauwerseneems.nl  
Henrieke Sakey h.sakey@lauwerseneems.nl  
Marlon Oolders m.oolders@lauwerseneems.nl  
*Onze intern begeleider Marlon is getrouwd in de zomervakantie en heet vanaf dat heugelijk 
moment Marlon Oolders. Daarmee is ook haar e-mailadres gewijzigd.   
 
Wijziging contactgegevens 
Zijn er wijzigingen in uw contactgegevens? Hierbij valt te denken aan 
telefoonnummer, e-mailadres, enzovoorts. Graag doorgeven aan onze 
administratief medewerker Heleen Roelink h.roelink@lauwerseneems.nl  
 

Margedagen 

Gedurende het schooljaar gaan de kinderen iets meer naar school dan de wettelijk verplichte 
uren. Hierdoor worden er marge-uren opgebouwd waarop we de kinderen buiten de 
vakanties vrij kunnen geven. Hieronder kunt u lezen hoe we deze uren het aankomende 
schooljaar hebben ingedeeld.  
-Donderdagmiddag 8 november: studiemiddag voor teamleden 
-Vrijdagmiddag 21 december: middag voor de kerstvakantie 
-Maandag 4 maart: i.v.m. carnaval 
-Dinsdag 5 maart: i.v.m. carnaval 
-Donderdag 27 juni: studiedag voor teamleden 
-Vrijdagmiddag 27 juli: middag voor de zomervakantie 
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019  

Vakantie Periode  

Zomervakantie 2018 23 juli t/m 31 augustus 2018 

Herfstvakantie  20 oktober t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie   22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie1   16 februari t/m 24 februari 2019 

Goede vrijdag 19 april 2019 

2e Paasdag 22 april 2019 (valt in de meivakantie) 

Meivakantie2   20 april t/m 5 mei 2019 

Koningsdag   27 april 2019 (valt in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 5 mei 2019 (valt in meivakantie) 

Hemelvaartsdag + vrijdag   30 + 31 mei 2019 

Pinkstermaandag   10 juni 2019 

Zomervakantie 2019   13 juli t/m 25 augustus 2019 

 
Groep 7-8 

Met veel plezier is er jaarlijks een driedaagse kamp en een musical georganiseerd voor de 
kinderen van groep 8. Meerdere factoren hebben ons ertoe doen besluiten dat we het kamp 
en de musical jaarlijks afwisselend voor groep 7 en 8 te gaan organiseren. Hierbij houden we 
er rekening mee dat alle kinderen in hun schoolloopbaan een kamp én een musical hebben 
gehad. Dit betekent bij combinatiegroepen concreet:  
2018-2019 kamp groep 8, musical groep 7-8 
2019-2020 kamp groep 7-8 
2020-2021 musical groep 7-8 
 

T-shirts 

Zou u het T-shirt dat uw kind heeft gedragen tijdens schoolreis weer gewassen mee willen 
geven naar school? Het kan ingeleverd worden bij de leerkracht. 
 

Gym 
Op maandagochtend en donderdagmiddag krijgen de kinderen van de groepen 3-8 gym van 
een vakleerkracht. Graag op deze dagen de gymkleding mee naar school geven.  
De kinderen van groep 1-2 krijgen elke dag bewegingsactiviteiten in de vorm van buiten 
spelen, of activiteiten in het speellokaal.  
 
Oud papier 
Sinds jaar en dag wordt er maandelijks oud papier ingezameld op de parkeerplaats bij de 
gymzaal. De verdiensten hiervan zijn voor de ouderraad van basisschool Mandegoud.  
Het beheer van de containers voor effectief en veilig gebruik valt niet altijd mee (netjes 
stapelen, beschikbaarheid van de containers, spelende kinderen, restafval op de 
parkeerplaats). Mede om die reden is, na enig gezamenlijk overleg met coöperatie 
Klooster&Buren en gemeente De Marne, besloten om de container te gaan verplaatsen nabij 
het OldeHeem en dan wel aan de achterzijde bij de boerderij op de  Sint Jan straat waar 
“Mien toentje” de opslag heeft. Hiervoor hebben we als school en coöperatie Klooster&Buren 
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de handen ineen geslagen. Het voordeel hiervan is dat deze papiercontainer hier permanent 
blijft staan en er toezicht is. 
Vanaf 17-09-2018 zal er permanent een papiercontainer staan op het erf van  Sint Jansstraat 
25 (aan de achterzijde van het OldeHeem)   De openingstijden zijn van maandag t/m zondag 
van 09.00u tot 20.00u  
Als de container vol is, wordt hij op afroep geledigd en 
zal er zo spoedig mogelijk een lege komen. 
Het is in ieders belang dat de container netjes van 
achter naar voren en van onder naar boven wordt 
gevuld en dat bij het verlaten van het erf de omgeving 
netjes wordt achter gelaten.  
De school zal op deze manier dezelfde financiën blijven 
ontvangen. Bij meer papierinzameling zullen de overige 
verdiensten toekomen aan coöperatie Klooster&Buren.   
We hopen dat u onze gezamenlijke papiercontainer weet te vinden en dat het voor u en voor 
ons meer gemak oplevert.  
 
Afwezigheid juf Andrea 
In verband met een buikoperatie is Andrea Egberts afwezig. Andrea geeft les aan groep 5-6 
en vrijdagochtend aan groep 3. Het is niet duidelijk hoelang de herstelperiode zal duren.   
Andrea wordt vervangen door Edwine Zanen. U kunt Edwine kennen van haar lesgevende 
taken in groep 1 en 2 de afgelopen twee jaren. We zijn ontzettend blij dat er een leerkracht 
beschikbaar is en dat het ook nog onze 'eigen' Edwine is die al bekend is met de school.   
 

Stagiaires 
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook een aantal stagiaires gestart. 
Anne Boven doet de opleiding tot onderwijsassistent en is het gehele schooljaar op 
woensdag en donderdag op school. 
Fieneke Tebbens Torringa doet de opleiding tot leerkracht en is de eerste helft van het 
schooljaar op maandag en dinsdag gekoppeld aan groep 3-4. De tweede helft zal ze in een 
andere klas haar stage verder uitvoeren. 
 
Peuternieuws 
Wat leuk om alle verhalen over de vakantie te horen! We hebben wel begrepen dat de 
vakantie voor sommige peuters te lang duurde, maar dat het voor andere peuters weer veel 
te kort was. In ieder geval is iedereen erg blij om elkaar weer te zien! 
Ook hebben we nieuwe peuters mogen 
verwelkomen. Hallo lieve Ruben, Leonie, Hessel, 
Rosalie en Jolé, wat fijn dat jullie bij ons op de 
peuterspeelzaal komen spelen! 
 
Pas vlak voor de vakantie is de bezetting van de 
ochtenden voor dit schooljaar op de speelzaal 
bekend geworden. Voor de vakantie hebben we 
afscheid genomen van juf Jantina. Zij werkt nu op 
de speelzaal in Ulrum. We wensen haar daar veel 
plezier! Voor de speelzaal in Kloosterburen 
betekende dit dat de ochtenden opnieuw ingedeeld 
moesten worden. Wij zijn blij te melden dat er een 
mooi nieuw team gevormd is: 
-Dinsdag; juf Mariëlle, juf Saskia en vrijwilligster Ida 
-Woensdag; juf Mariëlle en vrijwilligster Ieneke 
-Donderdag; juf Kristel, juf Saskia en vrijwilligster Ieneke 
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Op zaterdag 22 september van 10.00 uur tot 12.30 uur hebben we groot 
feest buiten op het plein bij de speelzaal. Dit omdat we dan het 40-jarig 
bestaan van de speelzaal in Kloosterburen willen vieren! We hebben tal 
van activiteiten georganiseerd. Zo kun je geschminkt worden, staat er een 
ranjakoe, staat er een luchtkussen waar op gesprongen kan worden, kun 
je wat lekkers eten, enz. Je kunt een strippenkaart kopen (€2 per kaart) en 
via die kaart meedoen aan alle activiteiten. (zie posters op school) 
Iedereen is van harte welkom! Graag tot zaterdagochtend 22 september. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje  
 
 
 
 
 
 
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 speeltuinvereniging 
 
Tekeningen 
Beste ouders en kinderen, 
 
Van de speeltuinvereniging hebben we jullie hulp nodig! 
We hebben van een aantal kinderen al mooie tekeningen gekregen voor de nieuwe speeltuin 
maar dat is nog lang niet genoeg. 
Onze vraag is of jullie ons nog meer willen helpen met mooie tekeningen of wensenlijsten. 
Dan kunnen wij die opsturen naar fondsen en een mooie nieuwe speeltuin voor iedereen 
maken. 
Jullie mogen de tekeningen of wensenlijsten inleveren bij Annelies Blomsma hoofdstraat 20 
of bij Bianca Bolt Kloostersingel 18. 
 
Alvast bedankt namens de speeltuinvereniging. 
 
  


