Algemeen
Geachte ouders en verzorgers,
U hebt de afgelopen periode goed kunnen meegenieten van de mooie en betekenisvolle activiteiten
van de school. De sponsorloop, waar leerlingen, ouders, leerkrachten en de activiteitencommisie aan
hebben gewerkt springt er hierbij bovenuit!!
Een sterk voorbeeld van organiseren, samenwerken en naastenliefde. Van onschatbare waarde!
Wat ook van onschatbare waarde is, is de gezondheid van mensen. We hebben de Corona
persconferentie kunnen volgen. Op basis van wat daar is aangegeven, de huidige ontwikkelingen en
het advies van de GGD om zoveel mogelijk risico's te verkleinen, kunnen we niet anders dan (helaas)
het volgende besluit nemen;
-

Het afscheid nemen van uw kind (midden/bovenbouw) laten plaatsvinden bij het hek.
Bij de onderbouw graag het afscheid nemen van uw kind bij de schooldeur. De leerkrachten
staan bij de ingang. Hierdoor houden we zicht en overzicht en kunnen we verantwoorde
bewegingen (afstand en veiligheid) garanderen. Voor alle partijen.

Graag uw begrip hiervoor. We willen de lessen door laten gaan en de school open houden met
inachtneming van de specifieke veiligheidskaders en daarbij algemeen verantwoord handelen.
Jerry Djoegan
Sponsorloop
Afgelopen week stond in het teken van de sponsorloop. Wat hebben onze toppers enorm goed hun
best gedaan! Er is € 3180,- euro bij elkaar gelopen! Per klas gaan we Wereldcadeaus bij World Vision
uitzoeken voor kinderen in derdewereldlanden. Dit kan variëren van artikelen voor persoonlijke
hygiëne, lespakketten, drinkwater, voedsel en tal van andere zaken. Leuk weetje; er zijn 2282 rondjes
gelopen, bij elkaar is dit ruim 257 kilometer!
In de krant stond een leuk artikel, via onderstaande link is dit artikel te lezen.
https://nieuweooststellingwerver.nl/regio/Basisschool-De-Mandebrink-steunt-kinderen-inarmere-landen-27136503.html
De sponsorkaarten worden maandag aanstaande aan de leerlingen mee naar huis gegeven. Zij
kunnen dan het sponsorgeld gaan innen bij hun sponsoren. Uiterlijk 22 november moeten de kaarten
en het opgehaalde geld ingeleverd worden op school.
Oudergesprekken
In Parro staat vanaf vandaag de mogelijkheid tot intekenen voor de oudergesprekken open!

Beweegchallenge
Dat we sportieve leerlingen hebben is natuurlijk al bewezen met de sponsorloop maar enige weken
geleden deden we ook mee aan de beweegchallenge van Scala. Hier zijn de groepen 3 en 8 tweede
mee geworden. We ontvingen van Scala gave ballenpakketten. Hier zijn we blij mee!

Maandvieringen
We hebben als team besloten dat we vanaf januari weer zullen starten met de Maandvieringen. Dit
doen we op school zonder publiek. Wel zal de Maandviering digitaal, live te volgen zijn. We vinden
het van belang dat kinderen gezamenlijk een “optreden” verzorgen en leren om naar elkaar te
luisteren, kijken en te genieten als publiek. De maandvieringen zijn een verbindende factor voor
onder-midden- en bovenbouw. Het leren “optreden” ontwikkelt vaardigheden als samenwerken,
inlevingsvermogen, creativiteit, wederzijds respect en vergroot het zelfvertrouwen.
Media Masters
Door Noëlle en Messi

Hallo ouders/verzorgers van de Mandebrink.
Op 4 november 2021 hadden de kinderen van
groep 7 en 8 een gastles, van Media Masters.
De kinderen hadden vragen over media en games.
De kinderen leerden over games en sociale media.
Zo hadden de kinderen meerkeuzevragen en sleepvragen (je hebt een tekst en in die tekst zitten lege
vakjes, die vakjes moet je vullen met stukjes tekst die je dan moet invullen/slepen). De kinderen
waren het niet altijd eens met elkaar maar toch hadden ze een leuke gastles. En de kinderen strijden
tegen duizenden klassen om de titel meest mediawijze klas van Nederland. Dat doen ze van 4 t/m 12
november.
Groetjes van Noëlle en Messi uit groep 7
Schoolfruit
De schoolfruitleveringen starten in week 46 (de week van 15 november). De dagen waarop dit
verstrekt zal worden zijn; woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u voor de kleine
pauze alleen drinken mee te geven.

Ouderbijdrage
Rond 27 november wordt de ouderbijdrage geïnd. Heeft u gemachtigd dat wordt er automatisch
geïncasseerd. Diegenen die niet voor automatische incasso hebben gekozen zullen volgende week
een factuur ontvangen via onze administratie.
Hoe hebben de kinderen de sponsorloop beleefd?
Chanani en Melle vertellen het u!

De sponsorloop 2021 begon goed met groep ½. Die begon als eerste met de sponsorloop en werd
gevolgd door de andere groepen. De groepen hebben heel veel rondjes gerend. Wij vonden het heel
leuk voor de arme mensen die geen geld hebben voor eten en drinken en zeep of dingen voor school
te kopen. Onze mening is dat we het elk jaar moeten doen voor de arme mensen. Mijn moeder heeft
een vast bedrag in totaal gegeven en die van Chanani zijn moeder deed een bedrag per rondje en
Chanani heeft 15 rondjes gerend en ik 17. We vonden het heel leuk!

