De Mandekrant
Directeur: J. Djoegan

CBS De Mandebrink, Steegde 29, 8426 BZ Appelscha

Schooljaar 2021/2022 uitgave 2

0516 43 23 55 cbsdemandebrink@tjongerwerven.nl

De 2e schoolweek zit er bijna op. Er is een hoop gedaan en er valt ook weer een hoop te melden.
Echter het allerbelangrijkste is dat de leerlingen volop bezig zijn met hun hoofd en hart en daarbij
ontzettend veel plezier hebben.
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We gaan afscheid nemen van juf Marieke de Reus, de leerkracht op donderdag bij groep 7 en
vrijdag bij groep 8. Gelukkig hebben we om dit op te vangen tijdelijk Lotte Langhout bereid
gevonden om les te gaan geven aan zowel groep 7 als groep 8 leerlingen.
We werken er hard aan om de jaarkalender voor ouders in september aan u te kunnen
overhandigen. De spreekwoordelijke “laatste puntjes op de i” worden gezet!!! We vragen om
nog even wat begrip en nog even wat geduld.
Aan het begin van een schooljaar staat altijd een “informatie-avond” gepland. Vorig jaar
werd dit online gedaan. Het onderwijsteam van De Mandebrink was unaniem in de opvatting
dat ze u graag weer fysiek op school wil ontvangen. Het is wellicht kort dag maar we willen
het risico vermijden dat op een later gepland tijdstip het helemaal niet meer kan. We houden
de info-avond op school. Dit zal zijn op maandagavond 13 september. De info-avond zal
middels tijdvakken mogelijk zijn. De tijdvakken zullen vandaag worden opgesteld door de
leerkrachten met alle verdere details. Uiteraard conform richtlijnen zoals 1,5 meter
onderlinge afstand, bij verplaatsingen op de gang gebruik van mondkapjes etc. Om de
onderlinge afstand te kunnen waarborgen gaan we uit van 1 ouder per gezin per tijdvak.
Wat we ook door willen laten gaan zijn de schoolreisjes. Die staan gepland op donderdag 23
september. De leerkrachten en AC hebben hun best gedaan om leuke uitjes te boeken en het
programma ziet er geweldig uit.

Wat gaat uw kind doen?
Groep 1 en 2 gaan op donderdag 23 september naar De Drentse Koe te Ruinerwold. De kinderen
krijgen toegang tot het park, patat met een snack of poffertjes of broodje knakworst, een ijsje en
onbeperkt ranja. De kinderen mogen natuurlijk zelf, voor de overige trek, wat fruit of een broodje
meenemen.
Alle leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. We vertrekken om 9.15 uur en zijn
omstreeks 14.15 uur weer terug op school.
Kosten per leerling € 26,49.
Groep 3 en 4 gaan op donderdag 23 september naar Dinoland in Zwolle. De kinderen krijgen toegang
tot het park, patat met een snack en wat te drinken. Voor de overige trek kunnen de kinderen zelf
iets te drinken en bijvoorbeeld wat fruit of een broodje meenemen.

Alle leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. We vertrekken om 9.00 uur en zijn
omstreeks 15.00 uur weer terug op school.
Kosten zijn € 25,32 per leerling.
Groepen 5, 6 en 7 gaan ook op donderdag 23 september op schoolreis maar dan naar Wildlands in
Emmen. De kinderen krijgen toegang tot het park, patat met snack en iets te drinken. De kinderen
mogen natuurlijk zelf, voor de overige trek, wat fruit of een broodje meenemen.
Alle leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. We vertrekken om 9.15 uur en zijn
omstreeks 16.30 uur weer terug op school. De kosten per leerling zijn € 25,62 euro
Verdere informatie omtrent de betaling volgt via de administratie.

