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Geachte ouders en of verzorgers, 



 

Als ouder gun je je kind een school waar het zich thuis voelt met klasgenoten en leerkrachten, waar 

de honger naar kennis wordt gestild, waar het zijn of haar ambitie kwijt kan en waar leerlingen met 

heel veel plezier naar school gaan. CBS De Mandebrink is zo’n school. 

U hebt middels foto’s, verslagen etc., meegekregen hoe de leerkrachten en leerlingen weer volop met 

de mooie aspecten van het onderwijs bezig zijn geweest. We zijn erg blij dat er al weer veel mogelijk 

is en we hopen net als u dat de komende periode er eentje van rust en stabiliteit zal zijn. 

We zien leerlingen huppelen door het gebouw en plezier maken. We zien leerlingen hard bezig met 

hun schoolwerk, we zien leerlingen zich openstellen voor kennis en we zien leerlingen weer “groeien”. 

Ik kan u vertellen dat dit hele mooie dingen zijn om te zien. 

Vriendelijke groet, Jerry Djoegan 

Coronabeleid 

 

De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs: 

 

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, 

gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar 

het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen. 

· Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in 

quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 

1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat 

klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen. 

· Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen 

verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.  

· Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school dragen 

mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel. 

· Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet 

onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: 2 keer per week thuis een preventieve 

zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de zelftest positief is, blijft de 



leerling of leraar thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling 

of leraar naar school. 

· Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen 

houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede 

ventilatie, ouders komen niet het schoolgebouw in (behalve op afspraak) en vergaderingen zijn 

zoveel mogelijk online. 

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine 

bij een grote uitbraak van het coronavirus. 

Nieuwe leerlingen 

 

In groep 1 mochten we deze maand drie nieuwe leerlingen verwelkomen. We wensen Jens, David en 

Koen heel veel plezier en succes bij ons op de Mandebrink! 



Bedankje namens het ouderenfonds 

 

In december maakten onze leerlingen kerstkaarten voor (eenzame) ouderen. Deze actie werd 

georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. Onderstaand bedankje geeft aan hoe blij een klein 

gebaar mensen kan maken! 

Afgelopen maand hebben wij van het Nationaal Ouderen fonds meerdere kerstkaarten gehad om uit 

te delen aan de bewoners van woonzorgcentrum Kennemerduin te Heemstede (Noord-Holland). 

Tussen de kaarten zaten ook een aantal kaarten van leerlingen van CBS de Mandebrink. De 

bewoners hebben de kaarten dankbaar in ontvangst genomen. 

Namens de bewoners en medewerkers van Kennemerduin wil ik via deze weg de leerlingen (en 

leerkrachten) bedanken die hun tijd en energie hebben gestoken in het maken en schrijven van de 

kerstkaarten. De bewoners vonden het leuk dat er aan hen gedacht werd. 

Wij wensen jullie allen een voorspoedig 2022 en wie weet tot schrijvens. 



Nationale voorleesdagen 

 

De Nationale Voorleesdagen 

Van 26 januari tot en met 5 februari vieren we de Nationale Voorleesdagen. Doelstelling van deze 

jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De 

doelgroep is ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Ook groep 1 en 2 zijn van harte uitgenodigd om 

mee te doen. Het voorleesboek 'Maar eerst ving ik een monster' staat centraal. Een hilarisch en 

herkenbaar voorleesboek met veel mogelijkheden voor bijpassende activiteiten. In de andere groepen 

staat deze dagen ook het voorlezen centraal. 

Kinderjury 

Woensdag 9 februari gaan de leesweken van de Kinderjury van start. De Kinderjury is de lezersprijs 

van het meest bekende merk in de boekensector: de Kinderboekenweek. Hierdoor krijgt het lezen van 

kinderboeken het hele jaar door aandacht. Tijdens de leesweken, 9 februari t/m 10 april 2022, 

worden alle kinderen in Nederland aangemoedigd boeken te lezen. Op die manier kunnen zij het best 

bepalen wat hun favoriete boek is. Gedurende de stemweek van 11 t/m 17 april kunnen alle kinderen 

uiteindelijk stemmen op hun favoriete boek. Op woensdag 25 mei worden de winnaars bekend 

gemaakt.  



Babynieuws 

 

Juf Ciska Tillema (Tjongertalentleerkracht) is op 13 december bevallen van dochter Iva. Iva besloot 

eerder ter wereld te komen dan verwacht. Na een paar weekjes ziekenhuis zijn moeder en dochter 

thuis en gaat alles voorspoedig. Wij wensen Ciska en Iva heel veel liefde, gezondheid en geluk. 

Foutieve data meivakantie 

In de jaarkalender staat de meivakantie verkeerd vermeld. (Pagina 4 Kopje "Vakanties") De 

meivakantie is van maandag 2 tot en met vrijdag 6 mei! (Op het kalenderblad van de maand mei en 

in de Parrokalender staat deze vakantie wel goed aangegeven).  

Techniek tastbaar!  

 

Maak leerlingen enthousiast voor de techniek! De jeugd heeft de toekomst, werk aan de toekomst 
voor onze technische bedrijven! 

Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van Wetenschap en Techniek 

in het schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen waarbij ze in aanraking komen met de techniek, 

technische bedrijven en de mogelijkheden in het technische werkveld, helpen hier natuurlijk b ij. 

Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte en werken graag mee aan het vergroten van het 

enthousiasme bij leerlingen voor technische opleidingen. De TechnetKringen en Sterk Techniek 

Onderwijs in Friesland organiseren dit voorjaar op verschillende locaties het “doe-en-beleef-techniek 

festijn” Techniek Tastbaar. Dit evenement is al 21 keer met groot succes georganiseerd in Noord-

Nederland. Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met techniek in de breedste zin en 

informatie te geven over de mogelijkheden van een opleiding en carrière in de techniek. Bij elk 

evenement organiseren ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende technische branches voor 

kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen, 



ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, 

programmeren en nog veel meer.  

Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de website van Techniek Tastbaar bezoeken of 

filmpjes op youtube. Ook kunt u informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Wij nodigen 

alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs van harte uit om zich te verwonderen 

over techniek en om techniek te beleven.  

De organisatie houdt de corona situatie nauwlettend in de gaten en zal het evenement alleen door 

laten gaan als dat verantwoord is. Hierbij het overzicht van de geplande evenementen in uw regio: 

Vrijdag 4 maart 2022, van 12 tot 20 uur: Drachten, VHS Singelland Adres: Van Haersmasingel 37, 

Drachten  

Vrijdag 11 maart 2022, van 12 tot 20 uur: Leeuwarden, Aeres VMBO Adres: Jansoniusstraat 2, 

Leeuwarden 

 Vrijdag 1 april 2022, van 12 tot 20 uur: Burgum, Engie Energiecentrale Adres: Koumarwei 2, 

Burgum  

Vrijdag 8 april 2022, van 12 tot 20 uur: Oosterwolde, Stellingwerf College Adres: Quadoelenweg 29, 

Oosterwolde  

Vanzelfsprekend is de toegang voor dit evenement gratis! Tot ziens bij één of meerdere Techniek 

Tastbaar evenementen ! 

Snuffelstage 

Ik ben Anouk Damstra en ik kom van het Stellingwerf College in Oosterwolde. Ik ben op de 

Mandebrink om snuffelstage te lopen bij groep 1. Ik blijf hier 2 weken van 24-01-2022 tot 04-02-2022. 

Het is heel leuk om hier te zijn omdat de kinderen blij zijn als ze je zien en dat maakt me vrolijk. Mijn 

doel is om de kinderen blij te maken en ze wat te leren. Ik kom hier met veel plezier.  

Ik ben Chloë, ben 15 jaar en loop hier op de Mandebrink een snuffelstage om te kijken of ik dit leuk 

vind om te doen. Ik zit op het Stellingwerfcollege, leerjaar 4 kader. Ik loop de stage in groep 3 en ik 

vind het een gezellige en leuke klas. Vind dit echt super leuk om te doen. 



NIEUWE wereldoriëntatie methode 

 

De periode tot de kerstvakantie hebben wij gebruikt om verschillende wereldoriëntatiemethodes uit 

te proberen en daarna te bestellen. We hebben dit samen met de kinderen gedaan. Samen zijn we 

tot de conclusie gekomen dat de methode Blink Wereld (een geïntegreerde methode) het beste past 

bij onze manier van lesgeven. In deze methode is onderzoekend leren en ontdekkend leren het 

uitgangspunt. Kinderen leren om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en te 

ontdekken. Op die manier kunnen ze actief hun kennis vergroten. Binnen een thema worden de 

vakken geschiedenis, aardrijskunde en natuur aangeboden. Elke groep werkt aan een eigen thema en 

deze thema’s zijn weer gekoppeld aan een thema dat centraal staat in alle groepen die werken met 

Blink. Voorbeelden van thema’s zijn: ruimtereizigers, aardse extremen, wereldsterren etc. In een 

thema werken de leerlingen toe naar een eindproduct. Als team hebben wij erg veel zin om samen 

met de leerlingen te gaan ontdekken! We zijn deze week al begonnen met de eerste lessen. U zult er 

thuis vast snel meer over horen van de kinderen. 

MQ scan (screening motorische ontwikkeling) 

Naast rekenen, schrijven, spelling, sociaal emotionele ontwikkeling etc. is ook de motorische 

ontwikkeling van kinderen een belangrijke zaak.  

Om deze ontwikkeling in beeld te brengen werken wij samen met de buursportcoach. Via een 

screening kan hij de motorische ontwikkeling van de kinderen in beeld brengen. Deze screening zal 

plaatsvinden op 8 februari 2022 en zal hierna jaarlijks terugkeren. De screening kan ons helpen om 

ons aanbod beter aan te laten sluiten bij de motorische ontwikkeling van de kinderen. 

Nieuws van de MR 

De afgelopen tijd heeft de medezeggenschapsraad vergaderd over de NPO-gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs) die ter beschikking zijn gesteld voor scholen na de periodes van 

thuisonderwijs. De subsidie wordt al voor een deel ingezet, zodat de klassen niet te groot zijn op dit 



moment, en er is geld beschikbaar voor o.a. scholingen en leermiddelen. Daarnaast staan 

verschillende documenten op de agenda die besproken moeten worden, zoals de integriteitscode en 

het schoolontwikkelplan. Tot slot zal de directeur-bestuurder, A. Vos, in februari ook een MR-

vergadering bijwonen. Heeft u een algemeen punt dat besproken moet worden in de MR, dan kunt u 

dit mailen naar m.veenstra@tjongerwerven.nl. 

Belevingsdienst 6 februari 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 

Jong en oud, we zijn er allemaal druk mee: hoe zien we onszelf en hoe willen we graag overkomen op 

anderen? Het kan ons soms flink onzeker maken. Helemaal wanneer we weleens een deuk(je) hebben 

opgelopen door nare opmerkingen over onze buitenkant. En zelf maken we ons er wellicht ook 

weleens schuldig aan: een oordeel over iemand hebben puur gebaseerd op de buitenkant van 

diegene. In deze belevingsdienst gaan we ons hier eens in verdiepen. Met wat voor ogen kijken wij 

naar onszelf en naar elkaar? We gaan ook luisteren naar wat de Bijbel ons vertelt over hoe Gód kijkt. 

En wat Híj dan ziet. Wie weet gaan we er wel een beetje anders door kijken en leren we waarom we 

sommige dingen van onze schouders kunnen laten afglijden, zodat we diezelfde schouders weer 

makkelijker kunnen zetten onder dingen die écht belangrijk zijn. Ben jij ook nieuwsgierig? Zorg dan 

dat je erbij bent, online (via www.kerkdienstgemist.nl) of in de kerk (er mogen weer 50 mensen 

samenkomen in de kerk) op zondag 6 februari om 10.00 uur! Er is kindernevendienst.  

 

mailto:m.veenstra@tjongerwerven.nl


Nieuws uit de groepen 

 

Groep 4 naar het bos 

We gingen naar het bos  en we gingen verstoppertje spelen met heel groep 4 en er was een hele 

grote berg waar heel veel kinderen zaten en er waren wat kinderen beneden en er waren twee 

zoekers. Ze waren heel slim en we deden vier rondes en we gingen langs kramer. Dat is een 

fietsenwinkel en we gingen langs het pannenkoekenrestaurant en het was leuk. En we kwamen 

norahs moeder tegen en het was vlak bij het zandvlakte en het was extra leuk. En daarna gingen we 

weer schoon naar school nou ja de meeste waren nog schoon sommigen waren een beetje vies 

geworden want het was een beetje blubber dus ze gleden uit dus zat er wat blaadjes op hun waren 

een beetje vies en we hadden het leuk en daarna gingen we weer naar school  en we hadden het 

extra leuk want normaal gaan we nooit naar het bos want het was een verrassing uit een ballon.   

 

Helemaal zelf geschreven door Jodi en Daniel 



 

 

 

Weetjes uit groep 3 

"Ik vind lezen leuk" zegt Nobel. "Ik vind lezen leuk" zegt Benyemin. "En het schoolwerk thuis vind ik 

dan niet zo leuk". Ze vinden iets op de tablet doen heel leuk. "Ik kies dan een spelletje u it groep 3, 

Zoem de bij of Leesturbo", zegt Benyemin. Leesturbo, Zoem de bij of letters schrijven vindt Nobel dan 

leuk. Ze zouden graag nog beter willen leren lezen. Leren over dieren en de jungle lijkt Benyemin ook 

wel wat! 



Je gaat in groep 3 lezen, rekenen, schrijven, leuk met elkaar spelen, werken, met het wisbordje, 

spelen en in de hoeken vertellen Lotte en Yelina. Schrijven vinden ze heel leuk. ‘Dat vinden wij het 

leukst toch?’, zegt Yelina. En kleuren en buiten spelen. En met onze vriendinnen spelen. "Ik zou willen 

leren om iemand voor te lezen" zegt Lotte. "Ik wil mijn zus laten horen wat ik kan lezen. Maar 

sommige boeken thuis, daar ken ik nog niet alle letters van." 

"We doen nu Leesturbo op de tablet. Dat zijn woordjes, dat je moet lezen en dan kom je steeds weer 

naar voren als het goed gaat. Je racet tegen iemand anders, tegen een andere auto", zegt Lenn. 

"Tegen een brievenbus", lacht Bartjan. Lenn vind eigenlijk alles wel leuk in groep 3. Bart Jan ook. "Ik 

vond vandaag wel het moeilijkst, met de huisjes. Splitshuisjes. Daar moest je wel lang over doen", 

lachen ze samen. 

"In de poppenhoek spelen is het leukst", zegt Lana. "Om te tekenen", zegt Stevi. Alles is eigenlijk leuk. 

In groep 3 leren we lezen. Woordjes lezen en zinnen. Ook hebben we vandaag gerekend. Ik wist eerst 

niet wat sommige dingen waren en nu wel. ‘Ik wist eerst niet wat 3 + 3 was?!’, zegt Stevi. "Dat is 

zes," lacht Lana. "Ja dat weet ik dus nu ook", lacht Stevi. Ze vinden niks te moeilijk. Wat ze nog graag 

zouden willen leren is een andere taal. Engelse les vinden ze ook leuk. "Maar dan moet je niet door 

de war raken", lacht Stevi. 

Wist je dat… 

… we Jasmijn heel erg gaan missen omdat ze naar Zweden verhuist? 

… we nu naast de splitshuisjes en de verliefde harten ook bezig zijn met de tweelingsommen in groep 

3 (4 en 4 is 8, 6 en 6 is 12)? 

… we in kleine groepjes extra lezen in de klas, ook met juf Willy (vrijwilligster) en juf Annette 

(leraarondersteuner)? 

… we fijn samen kunnen spelen en dat dat vaak als evaluatie wordt genoemd aan het einde van de 

dag? 

… we afgelopen week de letter "ei" leerden en de hele dag op een ei moesten passen in groepjes? 

 

1 - Zoek de verschillen! 



 

Een dag uit groep 8 

Hier in groep 8 beginnen wij de dag meestal met het bord bekijken, de dag vandaag, het 

bijbelverhaal en het gebed. 

Vervolgens kiezen wij een plek uit waarbij juf een voor een onze naam opnoemt en de plek invult op 

een papier. 

Na dat doen we meestal aan automatiseren op de Chromebook of in ons automatiseren werkboek.  

Daarna gaan we aan de slag met rekenen tot we het dictee hebben. 

Dan hebben we fruitpauze en kijken we het jeugdjournaal en gaan naar buiten.  

Als we binnenkomen doen we lees carrousel en taal of spelling, nieuwsbegrip of weerwoord. 

Vervolgens hebben we het vak wereld dat is vaak op topomaster,  

of we hebben Engels of crea. 

En daarna is de dag alweer om zingen we ons lied en gaan we op weg naar huis.  

Geschreven door: Alissa 

 

Nyheter från grupp 1 



In groep 1 spreken we Nederlands, soms wat Fries, ook een beetje Engels en tegenwoordig ook 

Zweeds! Dat leren we van Jennifer die in februari gaat verhuizen naar Zweden! 

We leerden “Hoofd,schouders,knie en teen” in het Zweeds! Dat gaat als volgt: 

Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå ( 2 keer) 

Ögon, öron, kinden klappen få 

Huvud, axlar, knä och tå 

knä och tå! 

 

Rekenen 

Dat doen we elke dag in groep 1! 

Waarom is het belangrijk dat je leert rekenen? In groep 1 weten ze het antwoord wel: 

*Omdat je anders niet weet hoe oud je bent en hoe oud je dan wordt als je jarig bent!  

*Omdat je anders niet weet elke dag het is! (In gr. 1 bespreken we altijd de datum van de dag van 

gisteren, vandaag en morgen.) 

*Omdat je anders niet weet hoeveel kinderen er in je klas zitten! 

*Omdat je anders niet weet hoeveel je moet betalen in de winkel! 

Het thema tijd waar we nu over werken, heeft ook met de dagen van de week te maken! We leerden 

het dagenlied van Pompom en ook het maandenlied! 

We moesten Pompom wel een beetje helpen met het leren van de juiste dagen. Pompom noemde 

dinsdag bijv. ”oliebollendag” en woensdag ”appelflappendag"! Tot grote hilariteit van de kinderen! 

Gelukkig kenden zij de namen van de dagen wel en wilden ze dat maar al te graag laten horen aan 

Pompom! 



 

 

 

Groep 5 en 6 weetjes 

Samen met groep 5/6 hebben we nagedacht over dingen die jullie toch echt allemaal moeten weten 

over groep 5/6. 

Wist je dat ……… 



•  … we op een eigen Chromebook werken. 

•  … er een muur in groep 5/6 oranje is. 

•  … er een leerling gaat verhuizen naar Zweden en wij hem heel erg gaan missen! 

• … er mooie (zelfgemaakte) vogels en sneeuwvlokken in de klas hangen. 

• … wij drie dagen een juf hebben en twee dagen een meester. 

•  … wij elkaar altijd heel goed helpen in de klas. 

•  … we eeeeerg veel lessen hebben (vinden de kinderen …). 

• … er 26 leerlingen in groep 5/6 zitten en op de vrijdag 28 leerlingen. 

• … wij gym hebben in een hele grote zaal van meester Allard. 

•  … er twee leerlingen op een boerderij wonen. 

•  … de meester en juf vinden dat groep 5/6 heel hard kan werken! 

• … we altijd super veel plezier maken in de klas. 

•  … we op maandag met Tongertalent werken over het thema ‘tijd’. 

Tijdens Tjongertalent werken we over het thema ‘tijd’. Samen met de leerlingen zijn we terug gegaan 

in de tijd. We hebben oude voorwerpen/apparaten bekeken. In groepjes hebben we nagedacht over 

waar deze voorwerpen vroeger voor werden gebruikt, dat was best lastig. In de volgende les gaan de 

leerlingen aan de slag met hun eigen drieluik over een apparaat van nu. Wat hadden ze daar vroeger 

voor en wat zou er in de toekomst voor komen? 



 

Tot slot 

We hopen dat u plezier heeft beleefd aan het lezen van deze nieuwsbrief. De volgende uitgave 

verschijnt op 28 februari 2022, dat is de maandag na de voorjaarsvakantie. (Voorjaarsvakantie van 

21 - 25 februari) 


