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Geachte ouders en of verzorgers, 



Kinderen leren overal en altijd. Daarom is de omgeving waarin een kind opgroeit en leert van groot 

belang. Ieder kind heeft recht op een stimulerende, gezonde, veilige en passende omgeving. Op de 

Mandebrink proberen we daar elke dag op in te zetten. 

Onze schoolontwikkeling is hier ook op gericht. Voor de vakantie hebben we bijvoorbeeld een 

scholing over gedrag gevolgd, we kijken naar lesmethoden, en collega ’s zijn ondertussen bezig met 

specialisaties op het gebied van taal en rekenen. Een “kleine” greep uit de ontwikkelingen waar we 

als school mee bezig zijn. 

We hopen dat iedereen een fijne vakantieweek heeft gehad met niet al teveel storm-perikelen en dat 

de klassen de komende periode weer volop gevuld zullen zijn met leerlingen 

Wat hierbij helpend kan zijn is o.a. meer zon, gezelligheid en minder “stressvolle” hectiek. De nieuwe 

versoepelingen kunnen hier een bijdrage aan gaan leveren want volgens mij zijn we er allemaal aan 

toe. 

Volgende week gaan we als team in gesprek over activiteiten, planning, afspraken etc.. Uiteraard 

zullen we u op de hoogte brengen van de relevante uitkomsten Laten we elkaar vooral blijven 

opzoeken en met elkaar in dialoog blijven. 

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, Jerry Djoegan 

Versoepelingen m.b.t. Corona 

Versoepelingen voor het onderwijs 

15-02-2022 

Coronavirus (COVID-19) 

Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie van 15 februari versoepelingen aan van de 

coronamaatregelen. Ook in het onderwijs kunnen er de komende periode richtlijnen worden 

versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen 

blijft gelden. 

We zijn blij dat er ook in het onderwijs maatregelen kunnen worden versoepeld in lijn met de 

versoepelingen in de maatschappij. Toch is de situatie nog alles behalve normaal op veel scholen: 

veel leraren, schoolleiders en ondersteuners lopen op hun tandvlees en doen er alles aan op de boel 

op school draaiende te houden. We moeten daarom ook met elkaar nadenken over hoe we het 

onderwijs in willen richten nu corona langer onderdeel van ons leven blijft. 



De versoepelingen op een rij: 

Vanaf 18 februari: 

• Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van 

zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes 

binnen de school kunnen worden losgelaten. 

• Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen 

cohortering op niveau van klas/groep meer). 

• Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de 

school weer in. 

• Het thuiswerkadvies wordt versoepeld, dat betekent dat er per 15 februari weer fysieke 

teamvergaderingen mogelijk zijn. 

Vanaf 25 februari: 

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig 

handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig 

om een mondkapje te dragen. 

• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee 

keer per week een zelftest te doen blijft. Gratis zelftesten voor scholen kunnen worden 

aangevraagd. 



Peuter- en kleutergym 

 

AFC Gymnastiek organiseert op woensdagmiddagen peuter- en kleutergym in de gymzaal van Obs de 

Riemsloot. Kleuters kunnen gymmen van 13.30-14.30 en peuters zijn welkom van 14.30-15.15. 

Vrijblijvend kennismaken is mogelijk! 

MR nieuws 

Op 2 februari kwam de medezeggenschapsraad bijeen. Jerry Djoegan en directeur-bestuurder Alfred 

Vos sloten ook aan. Alfred volgt de Mandebrink en de processen die lopen op afstand. Hij ziet 

positieve ontwikkelingen. Later in het schooljaar nodigen we hem nogmaals uit voor een 

vergadering.  

Iedere school heeft een plan moeten schrijven om de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs 

subsidie) te ontvangen van de overheid. Nadat het team van de Mandebrink tevreden is over het plan 

heeft ook de MR akkoord gegeven. Het plan is al deels in uitvoering. De volgende vergadering  is op 7 

maart a.s. Dan wordt o.a. de AVG-regeling onder de loep genomen en zal een spreker uitgenodigd 

worden.  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar m.veenstra@tjongerwerven.nl.   



Save the date! 

 

De organisatoren van de A4-daagse laten weten dat dit jaar de wandelvierdaagse plaats zal vinden 

in de week van 14-17 juni. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een "coronaproof" 

evenement. Tevens zoekt de stichting nog nieuwe bestuursleden. Versterking is nodig! Wilt u helpen? 

U kunt u aanmelden bij Alice Start, 06-12092741. 

Nieuwe ballen! 

Voetballen is een populaire bezigheid in de pauzes. U snapt dat wij heel wat ballen verslijten. 

Gelukkig mochten we van de vader van Jens en Jolien een zak vol ballen ontvangen. Hier zijn de 

kinderen heel erg blij mee. Dank Hylke! 



Nieuws uit de groepen 

 



 

Creativiteit in groep 7 

Wij hadden op 4 februari 2022 een workshop van juf Hilda. 

De workshop vonden wij heel leuk want we hebben geleerd met acrylverf te verven.  

En het was een goed, leerzaam en leuk onderwerp. 

Namelijk natuur, eerst je a4’tje maken met je lievelingskleur. 

En dan gingen we een schets maken. 



En dat moesten we verven met de tegenovergestelde kleur van je lievelingskleur.  

En het onderwerp hadden we gekozen door te stemmen en natuur heeft gewonnen.  En toen werden 

alle kunstwerken bij elkaar gelegd en toen kwam er een mooi kunstwerk uit. En het was ook duidelijk 

en creatief en het duurde niet te lang en niet te kort. Het was ook een interessant onderwerp en de 

kinderen vonden het volgens ons ook heel leuk. 

Mark Hoekstra en Lars Oosterkamp 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Winter in groep 1 

In groep 1 wachten we met smart op “de winter”; we hebben zin in ijs en sneeuw! Omdat het er niet 

naar uitziet dat dit binnenkort zal gaan gebeuren zijn we maar begonnen met het werken over vogels 

in de winter! In de klas maakten we een “vogelhoek” In de vogelhoek hangt onze mindmap; hierop 

schreven we alles wat we wisten over vogels en de kinderen bedachten ook leervragen zoals: "Kan 

een vogel ruiken met zijn snavel?" En "Heeft een vogel ook oren?" Wat leuk om samen op zoek te 

gaan naar de antwoorden! Ook ligt erin de vogelhoek een vogelboek. Verschillende kinderen 

tekenden als echte kunstenaars een prachtige vogel na uit het vogelboek! En natuurlijk leren we ook 

wat vogels eten en hoe je ze kunt helpen in de winter, wanneer het vriest en ze moeilijk aan voedsel 

kunnen komen. Met vogelzaad, gelatine en bloem maakten we voederbollen om in de tuin op te 

hangen.   



 

 

 

Thema tijd in groep 3 

In groep 3 zijn we ook met Tjongertalent bezig geweest met het thema tijd. We hebben onder andere 

klok gekeken, maar we zijn ook in de tijd teruggegaan met jaren. We bekeken babyfoto ’s van onszelf, 

maar ook kinderfoto’s van onze ouders! Tot slot zijn we met onze tijdmachine naar de toekomst 

gegaan: 

Fenna weet nog niet wat ze zou willen in de toekomst. Ze zou wel graag een eenhoorntje willen 

krijgen, een gouden! 



Bernou wil graag dierendokter worden. En ook nog voetballer en juf  en kok! Ze krijgt het maar druk! 

Michael wil later bij de politie, want dat lijkt hem leuk. En ook wil hij graag profvoetballer worden.  

Vinz denkt dat de toekomst heel leuk wordt. Hij denkt dat de wereld misschien gaat ontploffen en we 

allemaal naar de ruimte gaan. En daar wil hij graag heen om het te zien! 

Deze week hebben we ook weer een vertrouwensoefening gedaan met Kanjertraining. De kinderen 

gingen elkaar geblind begeleiden door de klas. Hierbij moet je allebei de witte pet op hebben en te 

vertrouwen zijn. Wat kunnen ze dat goed! Hieronder een paar leuke foto ’s ervan. 

 

 

 

Een leuk gesprek uit groep 4 

Jayden zegt: “Ik vind rekenen heel leuk, omdat we dat op de laptop maken. En we oefenen de tafels 

met spelletjes”. Thomas reageert hierop: “Ik vind Squla leuk, omdat het leerzaam is en als je in groep 

4 zit kun je de wereld redden in Squla”. Roberco vindt dat we hele leuke spelletjes spelen in groep 4. 

“Bijvoorbeeld Levend Memorie en Levend Museum.” Waarop Thomas reageert met: “Maar rekenen 

is sowieso echt leerzaam, want daar kun je veel van leren”. Roberco vindt lezen het belangrijkst: 

“Omdat je dan ook letters leert”. Jayden denkt even na. Hij vindt tafels oefenen heel belangrijk, 



omdat je anders niet kunt weten wat 10 x 10 is en dat moet wel. Mariama vangt dit op en zegt: “En 

lezen is belangrijk om later te kunnen werken.” Finn is het daarmee eens en vindt stillezen en duo-

lezen leuk. “Hoe beter je kunt lezen, hoe leuker de boeken zijn”, zegt Javey. “Dat klopt”, zegt Brent, 

“Of hoe spannender de boeken worden”.  

 

 



 

De kinderen uit groep 4 kunnen al heel goed in hun eigen taal vertellen waarom lezen zo leuk en 
belangrijk is. Hier nog even kort in "grote mensentaal" samengevat! 

 

Gastles schilderen 

2 weken geleden kregen we een gastles over verven. 

We gingen eerst over een contrast praten en daar gaf ze uitleg over. 

We mochten beginnen met het achtergrond schilderen maar wat je moet doen is een kleur 

bijvoorbeeld blauw dat is dan je achtergrond kleur. 



en wat er op moest. Moest dan ook iets uit natuur zijn want dat was leuk.   

moest de kleur tegenover blauw zijn. Dus daarvoor had je  

een kleurencirkel van itten daar kon je op zien wat de tegenovergestelde  

kleur is van blauw en dat was oranje dus de achtergrond moest blauw of   

oranje mag je zelf kiezen eigenlijk als je dat had gedaan kun je de achtergrond even   laten drogen en 

dan kon je schetsen met wat je als de  

tekening op de achtergrond wil je kon een bloem of paar bomen  je kunt alles maken maar als het 

met natuur te maken was want dat was  de opdracht . Toen iedereen ongeveer klaar was gingen we 

opruimen. 

Sommige deden de kwasten en de anderen de paletten. 

En dan was het de tijd om naar huis te gaan  

Louisa Koopmans 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Tot slot 

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

verschijnt op maandag 28 maart 2022. 


