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Agenda 

Kerstviering      20 december 

Middag vrij      20 december 

Middag vrij       21 december 

Kerstvakantie      22 dec.- 6 jan.  

Cito toetsen      14 jan – 8 feb 

Margemiddag      23 januari 

MR-vergadering     29 januari 

Voorjaarsvakantie     18 feb – 22 feb 

 

Jarigen 

Irmlinde Blomsma     28 december 
Lisanna van der Maar    28 december 
Suzan Korhorn     1 januari 
Yelle van der Laan     9 januari 
Sten Voos       9 januari 
Stef Dijkstra      13 januari 
Jolien Venema     13 januari 
 
Toneelvoorstelling 
Woensdag 19 december komt MoDo theatervoorstellingen op school om het toneelstuk 
‘Helpen is (niet) griezelig’ op te voeren voor de hele school.  
 
Kerstviering op school  
Donderdag 20 december is de kerstviering op school.  
In de Kerst nieuwsbrief van vorige week kunt u hier alles 
over lezen. Vergeet niet uw kind een bord, beker, bestek  
en een soepkom mee te geven voor het kerstdiner. Denk  
ook aan opscheplepels en eventueel mesjes en snijplanken.  
 
 
Dansen 
In verband met afwezigheid van meester Mattise, krijgen de leerlingen  maandag 17 
december tijdens de gymlessen dansles van Dansschool Marijke uit Bedum.   
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B-fit 
Donderdag 6 december hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 vanuit het B-fit programma 
een les pencak silat gehad. De leerlingen moesten in tweetallen diverse 
verdedigingsoefeningen leren. Ook deze gymles vonden de kinderen weer ontzettend leuk. 
 
Voorleesdagen: vaders en opa’s gezocht!  
Op woensdag 23 januari 2019 starten de nationale voorleesdagen. Deze voorleespromotie is 
gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar. Dat betekent voor Mandegoud dat we hier aandacht aan 
besteden in groep 1 en 2. Inmiddels is het al een soort traditie geworden dat we hiervoor een 
beroep doen op de vaders en opa’s van deze twee klassen om te komen voorlezen. We 
merken dat zowel de kinderen als de vaders en opa’s het ontzettend leuk vinden.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste vaders en opa’s van groep 1 en 2, willen jullie weer komen voorlezen? Jullie zijn meer 
dan welkom! Je kunt zelf een leuk voorleesboek meenemen of een geschikt boek aan de 
leerkracht vragen. Bij de ingang van groep 1 en 2 zal na de kerstvakantie een opgavelijst 
komen te hangen.   
  
Ziek melden 
Helaas gaat deze periode van het jaar ook vaak gepaard met griep en verkoudheid. We 
willen u vragen om uw kind telefonisch af te melden bij school en niet middels het sturen van 
een e-mail. Leerkrachten zijn 's ochtends voor schooltijd druk met het voorbereiden voor de 
dag en de lessen en checken op dat moment van de dag niet hun email.  
 
Invallers problematiek  
Het is voor scholen steeds moeilijker om bij ziekte vervanging te krijgen. Ook wij merken dit 
en moeten er heel veel moeite voor doen om zo nu en dan de groepen te “bemensen”. Bij 
ziekte van een collega bellen wij met SLIM Personeelsbemiddeling en zij zoeken voor ons 
naar een vervanger. Helaas krijgen wij steeds vaker te horen dat er geen vervangers meer 
zijn. We hebben afgelopen weken al eens een groep opgesplitst of een duo-collega ging op 
haar vrije dag voor de klas. Dat kan een keertje, maar is niet wenselijk. In het uiterste geval 
zullen wij een groep “vrij” moeten geven. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig gaat zijn, 
maar willen u er wel op voorbereiden dat dit in de toekomst kan gaan gebeuren.  

 
Formatie na de kerstvakantie 
Na de kerstvakantie zal juf Andrea op maandag en dinsdag weer voor groep 5-6 staan. We 
zijn heel blij dat zij er dan weer is. De eerste twee weken draait ze deze dagen samen met 
juf Edwine de groep. Op de vrijdag werkt juf Andrea eerst nog niet, ze bouwt haar werkdagen 
weer rustig op. Dit betekent dat er voor de vrijdagochtend een vacature is voor groep 2 en 
een vacature voor de hele vrijdag voor groep 7-8. We zijn er achter de schermen druk mee 
bezig om de formatie rond te krijgen. Zo gauw dit duidelijk is, laten we u dit weten. 
In het schema hieronder in elk geval het formatieplaatje voor de eerste weken na de 
kerstvakantie: 
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 mo mm do dm w do dm vo vm 
 

gr1 Franca Franca Franca Franca Edwine Edwine Edwine - - 
 

gr2 Linda Linda Linda Linda  Linda  Linda Linda vacature 
  

gr34 Nienke Nienke Ellen/Nienke Ellen Ellen/Nienke  Ellen/Nienke Ellen 
Fieneke/Ni

enke   

gr56 Andrea+Edwine Andrea+Edwine Andrea+Edwine Andrea+Edwine Sieneke Sieneke Sieneke Sieneke Fieneke 
 

gr78 Geertje Geertje Geertje Geertje Geertje Geertje Geertje 
Geertje/va

cature 
vacature 

 

 
Buurtwerker Nik Poortinga 
Vanuit Mensenwerk Hogeland is Nik Poortinga buurtwerker voor het dorp en voor onze 
school. Hieronder een stukje waarin Nik uitlegt wat een buurtwerker doet en wat hij voor 
onze school en het dorp kan betekenen.  
Buurtwerkers zijn er voor mensen van 0-100 jaar. Mensen met vragen, problemen, maar ook 
mensen met mogelijkheden of ideeën kunnen bij mij terecht. 
Voor Kloosterburen (en ook ander dorpen in de omgeving) ondersteun ik momenteel al 
diverse jongeren, ben ik betrokken bij de jeugdsoos en ben ik  intermediair jeugd, sport- en 
cultuurfonds (zie bijlage). Voor (aan)vragen over het jeugd, sport- en cultuurfonds kunt u 
daarom ook bij mij terecht. 
Het doel van de buurtwerkers is om laagdrempelig te zijn voor iedereen.  
Voor Mandegoud houdt dit in dat ik in 2019 zo nu en dan te vinden ben  
Op school om de leerlingen te leren kennen en mogelijk aan te sluiten bij  
schoolactiviteiten. 
Voor meer informatie: 
https://www.mensenwerkhogeland.nl/over-ons/onze-werkwijze/ 
Nik Poortinga | 06 30718367  | n.poortinga@gmail.com | 
facebook.com/nik.mensenwerkhogeland 

 
Werkgroep ICT 

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief over informatie over een leuke kerstapp om zelf 
een grappige kerstwens mee te maken. 
 
Peuternieuws 
 
Deze week geen nieuws van de peuterspeelzaal.  

 
 
We wensen u alvast een hele fijne kerstvakantie, gezellige feestdagen en een  gezond en 
gelukkig 2019! Nu eerst genieten van de vakantie en we hopen iedereen na de vakantie 
weer terug te zien op school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: 
 
Kinderkerst 
 
Op kerstavond 24 december om 18.30 zal in de Sint Willibrorduskerk in Kloosterburen weer 
de jaarlijkse Kinderkerst worden gehouden. In de kerststal buiten zal al iets van het 
kerstverhaal te zien zijn…. kom dus gauw binnen want daar spelen kinderen van onze 
school het kerstverhaal na met de herders en hun schapen, de engelen, de wijzen uit het 
Oosten en Jozef en Maria en het kindje Jezus. Wees allemaal welkom en zing samen met 
het St Cecilia-koor alle kerstliederen die je kent. Na afloop is er glühwein en chocolademelk 
op het kerkplein. 


