Algemeen
Geachte ouders en verzorgers,
We zijn goed bezig. De sfeer is goed. De leerlingen zijn hard aan het werk en de leerkrachten gaan
regelmatig tot het uiterste. Met nieuwe energie, leuke uitdagingen en zinvolle projecten voor de
boeg worden het mooie dagen.
Het is wel jammer dat de werkzaamheden, zoals we die hadden afgesproken met bepaalde partijen,
niet zijn uitgevoerd. Hierdoor staan bepaalde ruimtes vol met meubilair en andere spullen wat niet
wenselijk is. We hopen dit snel op te lossen.
De oudergesprekken gaan weer plaatsvinden. Ze staan gepland op de 17e en 18e november in de
middag. De mogelijkheid op de avond vervalt hierdoor maar we hebben de aanname dat dit wel
volstaat. Mocht dit niet het geval zijn laat dit dan gerust weten. De aanmelding zal via Parro worden
opengezet.
We gaan voor vele en mooie gesprekken. Zoals gebruikelijk!
Met hartelijke groet,
Team Mandebrink
Koffie met boek
Humanitas organiseert weer de “Koffie met boek” momenten in de bibliotheek in Appelscha. Dit zijn
leuke ochtenden voor ouders met peuters. De volgende data zijn; woensdag 17 november en
woensdag 15 december. Tijden; 9.30-10.15 en 10.30-11.15. De inloop is gratis!
Corona
De besmettingscijfers lopen weer op. We verzoeken u om weer buiten afscheid te nemen van uw
kind(eren). We rekenen op uw begrip!
Parkeren bij oversteekpunt
We kregen van de kinderopvang de vraag of ouders en personeel geen auto willen parkeren bij de
oversteekstoep. De opvang steekt daar vaak met een grote groep kinderen over, geparkeerde auto’s
ontnemen hen de mogelijkheid hier over te steken. Wilt u hieraan denken?

Sponsorloop
Dinsdag 2 november is het zover, de Sponsorloop van CBS de Mandebrink. De kinderen hebben al
heel wat geld opgehaald, nu nog veel rondjes rennen! Het goede doel is dit jaar World Vision. World
Vision werkt wereldwijd in meer dan 100 verschillende landen. Met hun projecten helpen zij
kinderen op lange termijn. World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien
in een veilige leefomgeving. Wij hopen op een sportieve, gezellige en geslaagde middag waarbij veel
geld wordt opgehaald voor het goede doel! Komt u ook de kinderen aanmoedigen? We starten met
de opening om 12.20!
Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 15 oktober was de voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8.
Lieke, Noëlle, Ninthe, Jasmijn, Julia en Alissa deden mee.
Er werd geluisterd naar fragmenten uit verschillende boeken.
Ninthe heeft, na een spannende wedstrijd, gewonnen. Julia is de reserve winnaar.
De winnaar gaat door naar de volgende ronde en mag dan voorlezen in de bibliotheek! Gefeliciteerd
Ninthe!
Welkom
In groep 1 is Ivan Hoekstra in oktober gestart. Laura Kroondijk draait momenteel een paar ochtenden
mee en zal in november starten. Wij wensen beiden heel veel plezier bij ons op de Mandebrink!

