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Agenda 

Sinterklaasviering      5 december 

Medezeggenschapsraad     19 december 

Kerstviering      20 december 

Middag vrij       21 december 

Kerstvakantie      22 dec.- 6 jan.  

       

Jarigen 

Sander Boerma      4 december 
Ilse Werkman      8 december 
Yinthe van der Laan     9 december 
 
 
 
Juf Henrieke 
Juf Henrieke is 16 november bevallen van een 
dochter, ze heet Nadine. Ze mag de komende  
maanden nog heerlijk genieten van haar verlof.  
 
 
 
Pietenochtend 
Woensdagochtend 28 november was de Pietenochtend. Er waren heel veel verschillende 
spelletjes en activiteiten die de jonge kinderen hebben gedaan onder begeleiding van de 
oudere leerlingen; pietenbingo, cadeautjes hengelen, speculaas versieren, luisteren naar de 
voorleespiet en nog veel meer. Het was een ontzettend leuke en gezellige ochtend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 29 november hebben alle leerlingen van school iets lekkers in hun schoen 
gekregen. Bovendien hadden de Pieten pieten-plaatjes achtergelaten in de klassen. Ze 
hadden alleen wel heel veel rommel gemaakt in alle lokalen, wat een ondeugende Pieten! 
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Nieuwe materialen 
We hebben voor school heel veel nieuwe materialen mogen bestellen, zoals bijvoorbeeld 
uitdagende en educatieve denkspelletjes, mooie rekenmaterialen en Bee-Bots, een soort 
robotjes waarmee kinderen in de onderbouw kunnen leren programmeren. We zijn natuurlijk 
erg blij met al deze mooie nieuwe spullen en gaan er graag snel mee aan het werk. 
 
Oordopjes 
Naast bovengenoemde materialen, hebben we voor de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 
zogenaamde In-Ear oordopjes besteld. Leerlingen werken steeds meer achter de computer 
en dan is het wel zo fijn en hygiënisch als iedereen zijn/haar eigen oordopjes heeft. Om ze 
goed op te bergen, heeft elke leerling er ook een mooi opberghoesje bij gekregen. Het 
spreekt voor zich dat de leerlingen goed en zuinig met de oordopjes om moeten gaan. Als ze 
stuk gaan of kwijt raken, moet de leerling zelf voor nieuwe zorgen.  
 
B-fit 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is de gymles waarin de kinderen kennis maken 
met de Indonesische krijgskunst pencak silat verplaatst naar donderdag 6 december. 
 
Verder is er voor kinderen die enthousiast zijn geraakt bij de dans clinics, de mogelijkheid om 
mee te kijken bij Dancing Kloosterburen in het Kronkelhoes. De danslessen zijn elke 
donderdag. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
AVG toestemmingsformulier 
Denk u er aan om he AVG toestemmingsformulier in te vullen al u dit nog niet gedaan heeft? 
Let erop dat u bij elk onderdeel een kruisje/vinkje moet zetten als u toestemming geeft voor 
het gebruik maken van beeldmateriaal van uw kind.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
De respons op de tevredenheidsenquête is tot nu toe 49%. De enquête is verlengd tot 2 
december. Mocht u deze dus nog net hebben ingevuld, dan heeft u hiervoor nog tot zondag 
de tijd. We zij heel blij met alle respons.  
 
Kerst 
Volgende week komt eerst Sinterklaas langs op school, maar 20 december is de kerstvering 
en dat kom natuurlijk ook al snel dichterbij. De kerstviering zal dit jaar op school zijn. 
Volgende week kunt u hierover meer lezen in de speciale kerstbijlage. 
Voor nu wille we u wel alvast het volgende vragen: 

- Heeft u thuis kerstspullen en/of kerstversiering over? Wij willen het op school 
graag hebben! De ouderraad kan de school daarmee  echt in kerstsfeer brengen. 

- Op donderdag 13 december gaan de kinderen kerststukjes maken. Wil u uw kind 
deze dag een bakje met natte oase, een (diner)kaars en versiering voor het 
kerststukje meegeven? Voor groen wordt gezorgd. 

 
Peuternieuws 
 
Deze week geen nieuws van de peuterspeelzaal.  

 
 
We verheugen ons op het bezoek van Sinterklaas  
5 december aan onze school en wensen iedereen  
volgende week een fijne pakjesavond!  

 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje  
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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.: 
 

Bericht van de RK-kerk 
 
Op zondag 2 december is er om 9.30 een gezinsviering in de St Bonifatiuskerk in Wehe den 
Hoorn met als thema: geven. Samen met het Liudger-kinderkoor zullen we het adventslied 
zingen en het eerste adventskaarsje aansteken. En het is vlak voor Sinterklaas, dus wie weet 
laat Sinterklaas ook nog van zich horen….. 
 
 
  


