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Geachte ouders en verzorgers, 



De klok is een uur vooruit. Dit is vaak even wennen maar uiteindelijk heerlijk.  

Het is ook heerlijk om te vernemen dat de klassen weer “voller” zijn, dat de structuren van de klassen 

weer steviger neergezet kunnen worden en het is heerlijk om te ervaren dat heel veel activiteiten 

(uitjes) gewoon weer doorgaan!!! Zoals het hoort. 

Wat ook doorgaat zijn de schoolontwikkelingen. Ontwikkelingen waar we voor een deel invloed op 

hebben en voor een deel ook weer niet. Hier gaan we de volgende keer uitgebreider over vertellen. 

Wat nu actueel is, is de oorlog in Oekraïne en de stroom aan vluchtelingen. Diverse opvangplekken 

zijn al gerealiseerd en de vraag voor het aanbieden van onderwijs wordt regelmatig gesteld. Samen 

met de collega’s van De Riemsloot en de Stipe zijn we aan het overleggen over hoe we de 

aanmeldingen en het bieden van onderwijs van kinderen uit Oekraïne het beste kunnen vormgeven. 

Dit moet in onze optiek zorgvuldig en verantwoord plaatsvinden en ook goed uit te voeren zijn. We 

houden u op de hoogte over de verdere uitwerking. 

Voel u vrij om te bellen of te mailen wanneer u zaken heeft om te bespreken.  

 

Jerry Djoegan 

Tutorlezen en bibliotheekkasten 

Vanaf deze week start groep 3 t/m 8 met tutor lezen. De kinderen uit hogere groepen begeleiden dan 

op maandagmiddag jongere kinderen bij het lezen. Ze zitten naast elkaar en lezen samen uit een 

boek. Deze manier van lezen bevordert het lezen van het jongere kind en heeft meestal ook positieve 

effecten op de leesvaardigheid en de sociale vaardigheden van de tutor (het oudere kind).  

De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen om de week op maandagmiddag boeken lenen van MSM-

kasten (mobiele school bibliotheken). Bij controle van de kasten is gebleken dat de collectie sterk 

verouderd is en er bovendien behoorlijk veel boeken zoekgeraakt zijn. Bibliotheek 

Zuidoost Fryslân heeft daarom besloten te investeren in een nieuwe collectie. Deze collectie komt als 

vaste collectie op de dBos-scholen (waaronder CBS de Mandebrink). De collectie wordt in de 

toekomst niet meer gewisseld, wel actueel gehouden door de bibliotheek. Met de inzet van een vaste 

collectie op een school, kan de bibliotheek meer maatwerk bieden. Bij aanschaf van nieuwe boeken 

kan er rekening gehouden worden met de uitslagen van de monitor. Hierin geven kinderen aan over 

welke onderwerpen zij graag lezen en welk type boeken ze leuk vinden.  

In groep 3 en 4 neemt lezen een hele belangrijke plaats in. Pas wanneer de kinderen goed technisch 

kunnen lezen zijn ze zelfredzaam. Daarnaast is dit een grote voorwaarde voor het begrijpend lezen. 

Het is belangrijk om ook elke dag thuis aandacht te geven aan lezen. Daarom mogen de kinderen van 



groep 3 en 4 ook een boek lenen voor thuis. Wij houden bij welk boek uw kind mee naar huis neemt. 

Het is aan u om de boeken ook weer op tijd in te leveren (de uitleenperiode is maximaal 2 weken).  

Voorleeskampioenschappen 

 

Ninthe Iedema uit groep 7 heeft meegedaan aan de gemeentelijke voorleeswedstrijd in de 

bibliotheek te Oosterwolde. De voorleeskampioen van onze school is helaas niet door naar de 

volgende ronde maar heeft het ontzettend goed gedaan. Wij zijn trots dat Ninthe onze school zo 

goed heeft vertegenwoordigd! Ninthe heeft voorgelezen uit het boek; Professor S en de verslaafde 

koning. Het boek gaat over een verdwenen professor, zijn kleindochter en een vriendje gaan op zoek 

naar de professor. Het boek leert je ook veel over de hersenen. Het is namelijk geschreven door 

hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. 

Schoolvoetbal 

 



Op woensdag 6 april doet CBS de Mandebrink mee aan het schoolvoetbaltoernooi in Oosterwolde. 

Het toernooi start om 9:00 voor groep 5/6 en om 13:00 voor de groepen 7 en 8. Publiek is weer 

welkom bij het schoolvoetbaltoernooi! 

Pasen en paasviering 

 

Op donderdag 14 april vieren wij met alle leerlingen de Paasviering in het speellokaal. Fijn dat dit 

weer kan! Op Goede Vrijdag (15 april) zijn de leerlingen vrij. Wij verwachten iedereen op 19 april 

weer op school.  

Het schoolplein na schooltijd 

Er is al eerder berichtgeving geweest over vandalisme op ons schoolplein. Nu de dagen weer langer 

worden is de jeugd weer vaker en langer buiten te vinden. Niet alleen wij hebben last van 

vernielingen en bekladdingen, ook OBS de Riemsloot kampt met dit fenomeen. Naar aanleiding van 

recente gebeurtenissen zijn een aantal kinderen van beide scholen met elkaar in gesprek gegaan. De 

kinderen van beide scholen waren het erover eens dat we mooie scholen hebben waar we blij mee 

zijn en trots op moeten zijn. Ze willen graag dat de schoolomgeving er netjes uit ziet. We hebben 

afgesproken met elkaar in gesprek te blijven, contact te zoeken met elkaar en elkaar informeren. 

Leerlingen die vandalisme signaleren gaan natuurlijk niet zelf de daders hierop aanspreken maar 

zullen dit bij het team neerleggen.  



Koningsspelen 

 

Op vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen. Het thema is dit jaar "Voel je fit".  Aan de invulling 

van deze dag wordt door de commissie nog hard gewerkt. We kunnen al wel verklappen dat we het 

met onze eigen school vieren en dat we de dag starten met het Koningsdagontbijt in alle klassen. Het 

kan zijn dat we nog een beroep gaan doen op u als ouder om ons deze dag te ondersteunen. Een 

eventuele oproep voor hulpouders zal u via Parro bereiken.  

Stagiaire groepen 3 en 4 

 



Mijn naam is Jildou Broersma, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Oosterwolde. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistent op het Drenthe college. Naast mijn opleiding doe ik ook nog andere dingen, lekker 

iets doen met mijn vriendinnen, ik teken graag, lees boeken en wandel graag met onze honden. Ik ga 

stage lopen bij groep 3 op de donderdag en bij groep 4 op de vrijdag.  

Luizencommissie 

 

De luizencommissie is op zoek naar versterking! Na iedere vakantie maakt de "luizenbrigade" een 

rondje door de school en checkt onze leerlingen. De afgelopen paar jaar is dit vanwege de 

omstandigheden stil komen te liggen. Op dit moment ligt de luizencontrole in handen van drie 

moeders. Het zou fijn zijn als we nog drie ouders zouden kunnen vinden die mee willen helpen. Op die 

manier kan er ook afgewisseld worden en wordt er minder van de leden gevraagd. Wie wil helpen 

kan zich aanmelden bij juf Annette, a.take@tjongerwerven.nl 

mailto:a.take@tjongerwerven.nl


In actie voor Oekraïne 

 

 



 

Noor en Ilse uit groep 7 bedachten een flessenactie om geld in te zamelen voor vluchtelingen uit 

Oekraïne. Het resultaat van deze superlieve actie is een opbrengst van maar liefst € 172,30! (606 

flessen, nog wat kratjes en losse donaties). Geweldig dames! 

Nieuwe leerlingen 

 



In groep 1 mochten we deze maand Aaron verwelkomen. We wensen Aaron veel plezier bij ons op de 

Mandebrink! 

Nationale Pannenkoekdag 

 

Op 18 maart 2022 is het de vijftiende keer dat de Nationale Pannenkoekdag in Nederland werd 

gevierd. En daar is de organisatie supertrots op! In 2007 zijn ze begonnen met zo'n 60 deelnemende 

scholen en inmiddels is Nationale Pannenkoekdag uitgegroeid tot een landelijke happening waaraan 

jaarlijks zo’n 1.500 scholen meedoen! Bijna 100.000 ouderen worden op deze dag door bijna net zo 

veel leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken.  

Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart.  Het is dé dag waarop 

kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Dit jaar deden we het nog even anders in verband met 

corona. Laten we hopen dat we onze ouderen volgend jaar weer op de ‘normale’ manier in het 

zonnetje kunnen zetten! 

Ook onze school deed natuurlijk mee aan deze dag. Jaarlijks verzorgen de kinderen uit groep 4 een 

gezellige bijeenkomst voor de ouderen die rondom onze school wonen. In verband met de huidige 

situatie rondom corona deden we het nog een jaartje anders. De kinderen hebben mooie kn utsel- en 

tekenwerkjes gemaakt voor de bewoners van Stellinghaven. Die zijn allemaal gebracht en de klas had 

nog een mooi lied ingestudeerd. De opvoering hiervan is gefilmd en ook naar Stellinghaven gestuurd. 

De kok van Stellinghaven bakte de pannenkoeken voor de bewoners. Voor onze leerlingen werd er 

door een aantal ouders pannenkoeken gebakken. Bedankt "bakouders", de kinderen hebben ervan 

genoten! Een viering op afstand maar toch in verbinding.  



Tennislessen voor groep 3 tot en met 8 

 

Op 8 en 15 maart bood TCA onze leerlingen tennislessen aan. Een jaarlijks terugkerende activiteit 

waar we altijd met veel plezier aan mee doen.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Verkeersflits Veilig Verkeer Nederland 

 

De Verkeersflits is een project van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) dat 

wordt uitgevoerd door VVN, Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV), de Fietsersbond, Traffic 

Skills, Tjinco Leer in het Verkeer en Friesland beweegt. 

Op vrijdag 29 april krijgen onze leerlingen een speciale "verkeerseducatiedag" aangeboden door 

Veilig Verkeer Nederland.  

Door middel van thema's worden de kinderen wijzer gemaakt over veiligheid en (eigen) gedrag in het 

verkeer.  

Groep 1 en 2 gaan zich verdiepen in het thema "Oversteken". De groepen 3 en 4 krijgen een 

workshop "Fietsvaardigheid". Het onderwerp  "Snelheid en dode hoek" wordt in de groepen 5-6 

behandeld en groep 7- 8 gaat kijken welke afleidingen in het verkeer gevaarlijk zijn.  

Ook voor deze dag willen we graag een beroep doen op hulpouders. Per groep zal er een verzoek in 

Parro worden gedaan.  

Belevingsdienst  

Geloven vanuit een schuilkelder 

Op dit moment houdt het ons allemaal bezig: de ellende die de mensen in Oekraïne doormaken. 

Verdrietige beelden vliegen ons om de oren. En nu deze oorlog zo dichtbij woedt, vergeten we soms 

bijna dat er op veel meer plekken in de wereld mensen zich staande proberen te houden in soms een 

heleboel ellende en verdriet. En heus niet alleen in het buitenland, ook in ons eigen land en onze 

eigen buurt. Toch kunnen we geïnspireerd en ontroerd raken door het vertrouwen en de hoop waar 

deze mensen soms toch zó sterk aan vasthouden. In deze belevingsdienst gaan we daar eens op 

inzoomen. Want…een beetje bemoediging kan geen kwaad in deze bange tijden. Wees welkom in de 



belevingsdienst op 3 april in de Schutse of online op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-

Protestantse-Gemeente-Appelscha 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Bijzondere beelden in groep 8  

Je hebt vast wel eens gehoord van Paaseiland, maar wist je ook dat er stenen beelden op Paaseiland 

staan? Deze beelden heten Moai, de meeste Moai zijn ongeveer 10 meter hoog en bestaan meestal 

volledig uit magma steen, op sommige delen van het eiland zijn de Moai van graniet en klei gemaakt. 

De bevolking van Paaseiland heten Rapa Nui zij hebben de beelden gemaakt. Groep 8 heeft een korte 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-Protestantse-Gemeente-Appelscha
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-Protestantse-Gemeente-Appelscha


les over Paaseiland gehad en hebben allemaal een tekening gemaakt van de Moai. En de Rapa Nui 

hebben een taal bedacht die nog niet is ontcijferd maar groep 8 kwam al heel ver! Deze les was een 

grej of the day, een grej of the day is een soort weetje van de dag maar dan in een presentatie. Juf 

Annette vond het heel knap wat groep 8 allemaal al wist! 

Maarten en Jasmijn groep 8 

 

1 - Dit zi jn de beelden die op Paaseiland te vinden zijn. Groep 8 mocht een eigen Moai bedenken. Creativiteit genoeg zoals 
te zien i s op de foto's in de diavoorstelling. Tijdens de les kwamen we er achter dat ze in Bikinibroek (woonplaats van 

Spongebob) in huizen wonen waarvan het ontwerp ook een Moai is. We gingen er opeens anders naar kijken!  

 



 

 

In groep 2 werd een gezellig "Lentefeestje" gevierd. Was juf nu een kip, kuiken of toch gewoon juf?  



 

https://sway.office.com/lnovsGSFwgYQNZCX#content=fXkUW3cZ946XiX 

In groep 7 vinden ze het heel fijn dat alles weer kan op het gebied van gastlessen en workshops.  

Joan en Ninthe vertellen erover................ 

Keyboardles 

Van meester Hans hebben we geleerd op de keyboard te spelen. Het liedje : What about us en Born in  

the usa. dat is super leuk vooral omdat wij in corona natuurlijk thuis niet keyboard konden spelen.  

Tennisles  

We hebben van meester Jacco tennisles gehad we hebben geleerd hooghouden, ver slaan, en veel 

rennen. 

Was super leuk vooral omdat wij in corona dat wel in onze achtertuin konden doen en dat was 

minder leuk dan echte tennisles te krijgen. 

Kunstenaar in de klas. 

We kregen ook een kunstenares in de klas dat was super leuk vooral omdat er thuis natuurlijk geen 

kunstenares kon komen door de corona. Maar zelf kon je wel verven maar door de corona kon je niet 

snel naar de winkel om spullen te halen. Je kon wel een paar video´s volgen.  

Dit alles is super leuk maar het kon nog beter verspreid worden zoals keyboard en tennis hadden we 

tegelijkertijd. Maar dit alles is super leuk. Ook die dingen wat we tijdens corona zouden doen gaan 

we nu verplaatsen naar andere dagen. 

https://sway.office.com/lnovsGSFwgYQNZCX#content=fXkUW3cZ946XiX


 

"Wiskunde" in groep 1 

Zoals u ondertussen al weet zijn we in groep 1 (en ook in groep 2) bezig geweest met het thema: 

“Wat een kunst!" Binnen dit thema leerden we kleuren mengen, verschillende stempel - en 

verftechnieken en waren de kinderen zelf echte kunstenaars; ze maakten de mooiste creaties! Tijdens 

ons “museumbezoek” mochten de ouders alle kunstwerken komen bekijken! De trotse kunstenaars 

verzorgden zelf de rondleiding! 

Spiegelen 

Wat u misschien nog niet weet, is dat we spelenderwijs ook al met wiskunde bezig zijn! Door te 

“spiegelen” leren de leerlingen asymmetrische patronen onderscheiden. Ze onderzoeken en opereren 

met vormen en figuren (bijv. vouwen), schaduwen, spiegels, patronen. Door het (na) leggen van 

mozaïekfiguren experimenteren ze met vormen en symmetrie. 

We spiegelden niet alleen met vormen, maar ook met onszelf! Tegenover elkaar staan en dan precies 

dezelfde bewegingen maken; daar leer je niet alleen van, maar het geeft ook erg veel plezier! 

Ondertussen werd het lente en ook daarmee gingen we aan de slag! We maakten een 

lentewandeling in de buurt rond school en telden hoeveel lentebloemen we tegenkwamen: we zagen, 

krokussen, narcissen, tulpen, blauwe druifjes, speenkruid, paardenbloemen en nog veel meer! 

(Helaas vergat juf foto's te maken!) Maar de kinderen kunnen er thuis vast over vertellen!  

En we stuurden een filmpje naar Jennifer in Zweden en kregen een filmpje terug! Daar werden we 

heel blij van! 

Tot de volgende Mandekrant! De groetjes uit groep 1! 



 

 

 

 



 

Pannenkoekendag in groep 4 

Elders in deze uitgave las u al iets over de "Pannenkoekendag". Een aantal kinderen uit groep 4 

schreef hier iets over. En natuurlijk kunt u even meegenieten van het mooie liedje dat ze speciaal 

voor de bewoners van Stellinghaven hebben gezongen.  

 

 



 

 

 

https://sway.office.com/lnovsGSFwgYQNZCX#content=uxS1pl5PixQR6m 
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Safari en sprookjes in groep 3 

In de tweede week van maart hebben we kern 7 afgerond, in thema 'safari'. Hieronder een aantal 

werkjes gemaakt door een paar leerlingen. Nu zijn we bezig met kern 8. In dit thema hebben we het 

over drama, sprookjes en toneel. Benyemin: "Ik vind dat best wel leuk!" Jinte: "We gaan ook 

toneelspelen met dit thema." Myrthe: "Misschien kunnen we ook nog toneelspelen voor de papa's en 

mama's." 

Afgelopen weken hadden we tennisles op de tennisbaan. Hieronder twee kinderen die hier iets over 

vertellen: 



Stevi:"Dat was heel erg leuk!" 

Elian: "We gingen stuiteren, overrollen, overstuiteren en bal op je racket houden." 

Bernou:"Ik ben ook zelf nog geweest na de lessen op school." 

Wat u verder moet weten over groep 3: Hylke: "In groep 3 is het leuk!" Bernou: "Leren lezen is 

belangrijk, want op je werk later moet je ook kunnen lezen en schrijven." Lotte: "Wij hebben de liefste 

juf!" Stevi: "We spelen leuk met elkaar!" Jinte: "We kunnen al goed met elkaar omgaan en we 

kunnen ook al goed en mooi schrijven!" 

 



 



 



 

 



 

Blink in 5/6 

Op 24 maart zijn wij begonnen met het volgende thema van Blink. 

Het vorige thema is afgesloten met het “Ik hou van Holland” spel. Hoe deze afsluiting ging is te zien 

in het volgende filmpje. Dat was een gezellige afsluiting! 

https://youtu.be/5fmmdTTQe98 

Wij zijn nu begonnen met het thema: "Stadsmakers”, waarbij de leerlingen hun eigen stad moeten 

bouwen en onderzoeken wat zij daarin belangrijk vinden. 

Op vrijdag 25 maart sloeg groep 5/6 een keer de crea les over. In plaats daarvan werden er koekjes 

gebakken. 

De meester heeft hierbij geen enkele hulp geboden. De leerlingen moesten zelf wegen snijden, 

kneden, vormen en verdelen. 

Alleen de laatste stap (het in de oven doen) werd door de meester gedaan. 

https://youtu.be/5fmmdTTQe98


 

Tot slot 

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

verschijnt op 29 april 2022.  


