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Agenda 

Halt voorlichting groep 7-8    1 november 

Dance clinic groep 5 t/m 8    1 november 

Damclinic groep 5-6 en 7-8    2 en 9 november 

Pre-adviesgesprekken groep 8   5-9 november 

Margemiddag, alle kinderen ‘s middags vrij   8 november 

Start rekenweken     19 november 

Identiteitscommissie     20 november 

Onderwijsmarkt VO Winsum    27 november 

Sinterklaasviering      5 december 

Medezeggenschapsraad     19 december 

Middag vrij       21 december 

Kerstvakantie      22 dec.- 6 jan.  

       

Jarigen 

Caitlin van Galen     1 november 
Kaylinn Seelen     2 november 
Lilian de Vries      3 november 
Jolé Hofman      4 november 
Fayen Stok      8 november 
Roos de Haan      13 november 
Roshani de Haan     13 november 
Jorian Zwart      13 november 
Mirthe Staal      14 november 
Ronald Kat      16 november 
Vera Dijkstra      17 november 
 
 
Ouderbijdrage 
Graag uw aandacht voor het bericht in de bijlage van de Ouderraad over de vrijwillige 
ouderbijdrage.  
 
Verkeer rond school 
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Het is daarom van belang dat de 
directe schoolomgeving overzichtelijk en  veilig is ten aanzien van het (auto)verkeer. Op die 
manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen.  
We willen u daarom verzoeken om 1 rijrichting aan te houden bij de school in de Halsemastraat 
en dus even het rondje door te rijden i.p.v. om te keren, zodat het veilig en overzichtelijk blijft. 
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Bovendien is het voor de omwonenden ook prettiger en kunnen  zij gemakkelijker hun eigen huis 
bereiken.  
 
Margemiddag 
Op donderdag 8 november zijn alle leerlingen ’s middags vrij. De leerkrachten volgen dan een 
scholing over het vak rekenen.  Dit doen we samen met het team van de Lydinge uit Leens en de 
Octopus uit Eenrum. Doel van de middag is om de rekendidactiek van leerkrachten te versterken 
en van elkaar te leren op het gebied van rekendidactiek en rekenonderwijs.  

 
Sint Maarten 
Alle leerlingen zijn alweer druk met het maken van een mooie lampion. De leerlingen van 
groep 1 en 2 gaan donderdagochtend 8 november naar het Olde Heem. Ze gaan dan zingen 
voor de bewoners. Voor jong en oud zijn deze ontmoetingen heel waardevol is onze 
ervaring. De kinderen zijn trots op hun lampion  en ‘oefenen’ alvast voor Sint Maarten. De 
bewoners genieten van de gezelligheid en bedrijvigheid die de kinderen met zich 
meenemen.   
 
Schoolfruit 
Het lesprogramma Schoolgruiten heeft als doelstelling dat kinderen meer groente en fruit 
eten. Het woord gruiten is een samentrekking van: groenten en fruit eten. Wij vinden het ook 
belangrijk dat kinderen gezond eten en vanaf de week van 12 november zal er daarom 3x 
per week voor elke leerling op school een stuk groente of fruit zijn. Dit kan variëren van een 
peer of een banaan tot een stuk komkommer of worteltjes. In de pauze wordt het uitgedeeld 
en kunnen de leerlingen het opeten. Op deze dagen hoeft u uw kind dus geen (extra) stuk 
fruit mee te geven naar school. Zo gauw we weten op welke 3 dagen in de week het fruit 
wordt uitgedeeld, laten we u dit uiteraard weten.  
 
Tutorlezen en voorlezen 
Vanaf vrijdagochtend 9 november gaat een deel van de leerlingen van groep 7 en 8 
tutorlezen met leerlingen van groep 4. Dit in het kader van leesbevordering en het vergroten 
van het plezier om (samen) te lezen. Andere leerlingen van groep 7 en 8 gaan op de 
vrijdagochtend voorlezen in groep 2.  
 
Dance clinic groep 5 t/m 8 
De groepen 5 tot en met 8 hebben donderdag 1 november een leuke dance clinic gevolgd. 
Juf Femke van de dansschool in Kloosterburen heeft de leerlingen allemaal gave 
streetdance moves geleerd.  
 
Voorlichting Bureau Halt groep 7 en 8 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben donderdag 1 november een voorlichting gekregen 
van een medewerker van Bureau Halt over groepsdruk. De leerlingen vonden het erg 
interessant en hebben er veel van geleerd. 
 
Kinderen en ICT 
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 ……..Mediawijsheid en een nieuw speelveld 
Van 16 november t/m 23 november is het de Week van de Mediawijsheid. Op scholen, in 
bibliotheken, in de media en op social media zal er veel aandacht zijn voor het belang van 
mediawijsheid van kinderen èn volwassenen. 
De decembermaand staat weer voor de deur en de folders vallen in groten getale op de 
deurmat. Steeds vaker zien we daarin speelgoed waarbij het gebruik van internet nodig is: 
de zogenaamde connected toys. Kinderen zien dit speelgoed in folders, in reclames op tv, op 
internet. Wat weten we eigenlijk over connected toys? Hoe gaan we mediawijs 
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om met deze ontwikkeling? Met dit nieuwe speelveld? Kinderen groeien nu eenmaal op in 
een digitale wereld en we zullen als volwassenen onze kinderen met gezond verstand en 
interesse in hun online speelgedrag moeten begeleiden. 
Mocht u zich willen verdiepen in het connected speelgoed, stelt u zichzelf dan de volgende 
vragen: 
1. Is het duidelijk dat het speelgoed een connectie heeft met internet? 
2. Wie heeft toegang tot de ingevulde en uitgewisselde gegevens? 
3. Is het duidelijk waar u terecht kunt bij vragen over software en veiligheid? 
4. Weet u waar het kind eigenlijk mee speelt? 
5. Past het speelgoed bij de leeftijd van het kind? 
6. Hoe ‘educatief’ is het speelgoed? 
7. Is het speelgoed zonder bijkomende kosten te gebruiken? 
8. Kun je het speelgoed met andere kinderen delen? 
9. In hoeverre kan het kind vrij en creatief spelen met het product? 
10. Zit er een houdbaarheidsdatum aan het speelgoed? 
Via https://bit.ly/2pEOyjc kunt u een poster downloaden met de vragen en bijbehorende 
toelichting over de veiligheid en speelbaarheid van connected toys. 
De tien aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts en op 
basis van het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’. Dit is in opdracht van 
Mediawijzer.net opgesteld. 
Redactie: ICT werkgroep Lauwers en Eems 
 
Peuternieuws 
Ook op de speelzaal gaan wij een spannende tijd tegemoet. 
Ten eerste gaan we met onze lampionnetjes langs de deuren en gaan we liedjes zingen in 
het kader van Sint Maarten. Op de vraag van juf welke liedjes we dan gaan zingen, wisten 
een aantal peuters al een aantal Sint Maartenliedjes te zingen. 
Zoals deze:      En: 
Sint Maarten, Sint Maarten    Mickey Mouse ging lichtje lopen 
De koeien hebben staarten    Alle deuren vlogen open 
De meisjes hebben rokjes aan   Mickey Mouse zei dank u wel 
Daar komt Sint Martinus aan    En ging vlug naar de volgende bel 
       Dingdong 
 
De lampionnen zijn bijna klaar. Nog een laatste likje verf en het in elkaar zetten en dan 
komen de peuters graag hun lampionnen showen bij uw deur. 
 

 
 
Op het moment is de speelzaal actief met een koekactie. De peuters gaan samen met hun 
ouders langs familie, buren, vrienden en kennissen langs om koeken te verkopen. De 
opbrengst hiervan gaat volledig naar de speelzaal. Hiervan kunnen wij extra materialen 
aanschaffen en ons wagenpark(tractortjes, fietsjes enz.) opknappen of nieuw aanschaffen. 
We hopen dat een ieder deze actie wil ondersteunen! Namens de speelzaal: Ontzettend 
BEDANKT!!!!!!!!!! 

 
 
Sinds dinsdag 30 oktober mogen wij op de speelzaal een stagiaire 
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verwelkomen. Zij stelt zich graag even voor: 
 
Hallo, 
Mijn naam is Hanna de Vries, ik ben 15 jaar en ik woon in Leens. 
Vanaf 30 oktober tot aan de zomervakantie loop ik elke dinsdag stage op de 
peuterspeelzaal.  
Ik zit op Terra Winsum, afdeling praktijkonderwijs.  
Mijn hobby’s zijn voetbal en bugel spelen bij muziekvereniging Wilhelmina Leens. 
Ik hoop dat ik hier een leuke tijd zal hebben. 
Groetjes Hanna de Vries 
 
Hanna, heel veel plezier op de peuterspeelzaal gewenst! 
 
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.: 
 
Nieuws van de RK-kerk 
Op zondag 11 november is er om 9.30 in de RK-kerk een gezinsviering en een 
oogstdankviering. We gaan het hebben over St Maarten die zijn mantel deelde met een 
arme. Je mag je lampion meenemen naar de kerk en samen met het Liudger-kinderkoor St 
Maartenliedjes zingen. Ook zullen we samen danken voor de oogst van dit jaar. Na afloop 
van de viering is er drinken en gebak van eigengemaakte streekproducten. We zien je graag 
op zondag 11 november! 
 
Werkgroep gezinsviering 
 
  


