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Schooljaar 2021-2022 uitgave 13 

Geachte ouders en verzorgers, 

We hebben erg drukke maar ook erg mooie dagen achter de rug. De meivakantie gaat nu in en vanaf 

dit moment zal het erg snel richting de “grote” vakantie gaan. Heel veel dingen die we nog moeten 

regelen, heel veel dingen die we nog moeten afronden en inplannen. 



Ik moet eerlijk toegeven dat ik af en toe het overzicht kwijt ben maar gelukkig staat er op De 

Mandebrink een onderwijsteam dat scherp is en ook uitermate behulpzaam. Dit geldt ook voor de 

mensen van onze AC, OR, MR en alle andere ouders die ons altijd bijstaan. Samen moeten we het 

doen! 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie. Goed uitrusten, veel plezier maken, samen dingen 

ondernemen en genieten van al het moois om ons heen. 

Jerry Djoegan 

Schoolfotograaf 11 en 12 mei 

 

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei komt de schoolfotograaf op school.  

Op woensdag zullen de gezinsfoto's (alleen kinderen) worden gemaakt tussen 08.00 -09.00. Voor de 

gezinsfoto kunt u broertjes/zusjes of broers/zussen, die niet (meer) bij ons op school zitten, 

inschrijven. Inschrijving gaat via deze link:  

https://www.elisabethfotografie.nl/inschrijving-buitenschoolse-broer-zus-fotos-mandebrink-

appelscha/ 

https://www.elisabethfotografie.nl/inschrijving-buitenschoolse-broer-zus-fotos-mandebrink-appelscha/
https://www.elisabethfotografie.nl/inschrijving-buitenschoolse-broer-zus-fotos-mandebrink-appelscha/


(Als de planning vol is en u geen tijdvak kunt reserveren kunt u dit via Parro melden bij de leerkracht 

van uw kind) 

 

De verdere planning voor woensdag 11 mei is als volgt: 

09.00 groep 1 individuele portretten 

09.45 groep 2 individuele portretten 

10.30 broer-zus foto's van kinderen uit 1 gezin die al op school zitten 

12.00 groepsfoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  en teamfoto aansluitend  

Donderdag 12 mei individuele portretten:  

08.30 groep 3  

09.15 groep 4 

10.00 groep 5 

10.45 groep 6 

11.05 groep 7 

11.50 groep 8 

Nieuws uit de MR 

Op 11 april kwam de medezeggenschapsraad bijeen. De punten van de directeur zijn besproken, 

zoals o.a. de aanmeldingen van leerlingen uit Oekraïne en de audit die op 31 maart heeft 

plaatsgevonden.  

Daarnaast heeft de MR zelf ook agendapunten. Zo staat het onderwerp “communicatie” standaard 

op de agenda. De gehele MR-geleding heeft op 9 maart een scholing gevolgd om weer even op te 

frissen of bij te scholen. Een van de punten die ons is bijgebleven is het zichtbaar zijn voor u als ouder. 

De MR is er namelijk zowel voor leerkrachten als ouders.  



Het einde van het schooljaar is weer in zicht. Op de volgende vergadering zal daarom o.a. de 

formatie en het vakantierooster besproken worden.  

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

Nationale kinderherdenking 4 mei 

 

Herdenk mee en geef vrijheid door aan kinderen 

Op 4 mei is de Nationale Kinderherdenking (NKH). Een herdenking voor, door en met alle kinderen 

van 8 tot 14 jaar in Nederland. De NKH geeft kinderen de mogelijkheid om op hun eigen manier te 

herdenken en stil te staan bij het belang van herdenken en vrijheid.  De herdenking vindt plaats 

tussen 19.15 – 20.00 uur. 

Zegelactie voor Oekraïne  

Onze zegeltjesactie heeft € 140,- opgeleverd voor steun aan een doel in Oekraïne! Wat fijn dat we 

met elkaar een bijdrage hebben kunnen leveren. We vragen veel van u in deze drukke tijd, spulletjes 

voor rugzakjes, zegels sparen voor een goed doel en hulp bij activiteiten. En met het einde van het 

schooljaar in zicht zullen er nog wel wat activiteiten volgen.  We zijn dan ook erg blij dat u 

onvermoeid en enthousiast mee blijft doen!  



Babynieuws 

 

Juf Gea verwacht begin november haar tweede kindje. We wensen haar een voorspoedige 

zwangerschap toe. Informatie over verlof en vervanging ontvangt de betreffende klas t.z.t.  

Gymkleding 

Het komt weer vaker voor dat kinderen geen gymkleding en/of gymschoenen bij zich hebben. Zonder 

gymschoenen kunnen de kinderen, vanwege veiligheid, aan een aantal lessen niet deelnemen. Zorgt 

u ervoor dat op dinsdag de gymtassen mee naar school gaan? 

Kampioen! 

 

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

Het toernooi startte om 9:00 voor groep 5/6 en om 13:00 voor de groepen 7 en 8. Het was een koude 

en natte dag maar daar trokken onze spelers zich niets van aan. Het team van groep 5-6 is kampioen 



geworden! Wat een toppers! Het team van groep 7-8 heeft hard gestreden maar de finale helaas niet 

gehaald. Quinn en Robbin vertellen over hun wedstrijden in een stukje onder de kop "Nieuws uit de 

klassen".  

Fancy Fair 

 

Noteert u vrijdag 13 mei in uw agenda! De Mandebrink organiseert een gezellige fancy fair tussen 

16.00 en 19.00. Er is van alles te koop (denk aan de werkjes van uw kind(eren), er wordt een verloting 

georganiseerd en aan de inwendige mens is ook gedacht! We hopen op een grote opkomst! 



Spaaractie Poisz 

 

Met veel plezier wordt er regelmatig gekookt en gebakken in onze mooie keuken in de Brink. De AC 

heeft ervoor gezorgd dat we de basismaterialen voor een kookworkshop nu allemaal in huis hebben. 

We missen echter nog wat elektronische apparatuur zoals een grill, mixer en dat soort zaken. We 

willen dit middels de zegels van de Poisz bij elkaar sparen. Heeft u een volle spaarkaart die u aan ons 

wil doneren? We houden ons aanbevolen. We hebben 39 spaarkaarten nodig om alles aan te 

schaffen wat we nog zouden willen hebben. Spaarkaarten kunt u inleveren bij de leerkracht van uw 

kind(eren). Alvast dank! 

Koningsspelen 

 

We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde dag! Schitterend weer EN weer hulpouders 

op school. Gezellig dat er ook ouders waren die even een kijkje kwamen nemen tijdens de spelletjes. 

Als vanouds dus. We willen via deze weg graag alle hulpouders bedanken voor de begeleiding bij de 



spelletjes en onze AC leden bedanken voor de organisatie van het ontbijt en alle andere 

versnaperingen op deze dag. Dank!  

 

 

 

 



Personeelsdag 25 mei 

Denkt u eraan dat we 25 mei een personeelsdag hebben waardoor de leerlingen die dag NIET naar 

school hoeven? 

Luizencommissie 

 

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft geen aanmeldingen opgeleverd. Wij zijn dringend op zoek 

naar versterking! Heeft u eens in de 6-8 weken een uurtje tijd om ons te helpen? Aanmelden kan via 

a.take@tjongerwerven.nl  

Na de meivakantie zal er weer een controle plaatsvinden! 

mailto:a.take@tjongerwerven.nl


Rugtasactie 

 

 

 



De rugtasjes voor kinderen die in een AZC wonen zijn klaar! We willen u en de kinderen bedanken 

voor de leuke cadeautjes. We hopen dat de kinderen in de AZC's er deze zomer veel plezier aan zullen 

beleven. Een lichtpuntje in een onzekere periode is altijd fijn!  

Nieuwe leerlingen 

 

Na de meivakantie verwelkomen wij Sophie in groep 1 en Yara in groep 3. Wij wensen Yara en Sophie 

heel veel plezier bij ons op de Mandebrink.  

Verkeersflits Veilig Verkeer Nederland 

 

Vandaag kregen bijna alle groepen verkeerseducatie van vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. 

Van oversteken tot fietsles of leren over een dode hoek...............alles kwam voorbij. Leuk zo'n 

leerzame dag! 



 

 

 



 

 



 

 



Nieuws uit de groepen 

 

Diertjes in groep 2 

Sinds kort hebben we huisdieren in onze klas, namelijk kikkervisjes! Anna heeft deze voor ons 

meegenomen. We hebben ze goed bekeken. Iedere dag zien ze er weer anders uit. Het begon als een 

doorzichtig rondje met een klein zwart rondje erin, maar de volgende dag zagen we dat het zwarte 

rondje al een klein staartje kreeg. Daarna zat er een weekend tussen.  



 

https://sway.office.com/yVLMAk2DKsM2AfrH#content=8k6ABdb2aNZXFb 

Toen we maandag op school kwamen waren het al echte kikkervisjes! Hendrik had stukjes 

komkommer in zijn broodbakje, dat lusten kikkervisjes ook erg graag! Hij was zo lief om een stukje 

aan hen te geven, maar alleen het slakje heeft er van gegeten. Misschien is er na Koningsdag wel van 

het plakje komkommer gegeten door de kikkervisjes. 

In de vakantie kunnen de kikkervisjes natuurlijk niet op school blijven, maar misschien zijn er kinderen 

die de kikkervisjes wel mee naar huis willen nemen. Dan kunnen we na de vakantie foto’s bekijken 

van de kikkervisjes bij deze kinderen thuis. 

Himmelwike groep 5-6 

Wij hebben met groep 5/6 van de Mandebrink afval opgeruimd in de buurt. Er kwam een 

medewerker van de gemeente zij ruimt twee dagen in de week afval op. Ze had allemaal 

afvalgrijpers voor ons en ook twee handschoenen. Samen met de hele klas hebben we in vier 

groepjes afval opgeruimd in de buurt. Omdat we zo hard hebben gewerkt hebben we een broodbakje 

met erop het woord Himmelwike gekregen. Het broodbakje is helemaal gerecycled van plastic. Wij en 

de rest van de school hopen dat u graag wil meehelpen met de gemeente en dat we samen het milieu 

redden van het plastic. We zijn met twee ouders, twee juffen en de mevrouw van de gemeente gaan 

zoeken naar het plastic in de buurt van de school en schrikken soms erg van de dingen die we vinden 

zoals bijvoorbeeld speelgoed dino, fietslampje, kranten, handschoen, bal, blikjes, en vooral veel 

vuurwerk we hebben echt super veel vuurwerk gevonden in het gras.    

https://sway.office.com/yVLMAk2DKsM2AfrH#content=8k6ABdb2aNZXFb


geschreven door silke en nora! 

 

 

 



 

 

 

Verkeersexamen  in groep 8 

Groep 8 en 7 hadden in maart het theoretisch verkeersexamen. In mei krijgen wij nog het praktisch 

verkeersexamen. Theoretisch is gewoon op de laptop vragen beantwoorden en het praktisch examen 

is dat je met de fiets moet fietsen. 

Hoe zag het er uit?  



Er waren 25 verschillende vragen. Er stond altijd een filmpje of een plaatje bij. Een vraag is 

bijvoorbeeld: In welk filmpje steekt Emma goed over? En dan kan je kiezen uit A. filmpje 1 B. filmpje 2 

C. filmpje 3. Dat kon ook met een foto. 

Wat vonden wij er van?  

Amarins: Ik vond het wel fijn dat het online was. En het was best makkelijk alleen sommige vragen 

wist ik niet zo goed maar verder was het wel makkelijk. 

Julia: Ik vond het ook wel fijn dat het online was. Ik vond best veel vragen makkelijk. Maar sommige 

vragen vond ik raar en snapte ik niet echt en deed ik gewoon wat ik dacht.  

Geslaagd? 

Je kon zakken of slagen. Heel groep 8 is geslaagd! 

Gemaakt door Amarins en Julia groep 8 

Schoolvoetbaltoernooi op 6 april 

Schoolvoetbaltoernooi 6 april 

School was net klaar en we aten in het lokaal van groep 7. Daarna gingen we gelijk door naar de 

voetbalvelden van S.V. Oosterwolde. 

We trokken onze Mandebrink T-shirts aan en gingen gelijk het veld op. Eerst gingen we de warming-

up doen en toen we daarmee klaar waren rekken en strekken, toen had de meester een bal geregeld 

waarmee we rondo konden doen.   

De speaker zei wil de Mandebrink zich klaar maken voor de wedstrijd? De eerste wedstrijd begon en 

we gingen voetballen wij hadden een beter team met betere spelers en waren veel aan de bal zo 

hadden we al vroeg de 1-0 gescoord door Messi recht in de kruising. Toen hadden we nog een paar 

goede aanvallen en al gauw kwam de 2-0 door Maarten Zijlstra, een mooie goal.  

De tweede wedstrijd ging wat minder, De tegenspelers hadden veel geluk. Een jongen was gevallen 

en kreeg een vrije trap. Gelukkig wist Mark deze te redden. Die wedstrijd werd jammer genoeg voor 

ons 0-0. 

Wedstrijd drie ging heel slecht en we kwamen gauw 1-0 achter. Het was een goed team met grote 

spelers en daarom kwam natuurlijk de goal door een corner. Toen hadden wij goede aanvallen 

Robbin werd een keer in de hoek op een goede positie getackeld maar het was niks volgens de 

scheidsrechter. Toen hadden we weer een goede aanval en kwam er een penalty voor ons, Robbin 

nam hem en schoot hem hard en mooi in de onderhoek. Het stond 1-1 en toen hadden ze weer een 

aanval ergens in de laatste minuten en die scoorde ze we verloren uiteindelijk met 2-1. Deze spelers 

waren wel heel aardig en sportief. 



Wedstrijd vier ging niet heel goed we hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen iemand waar we eigenlijk van 

hadden moeten winnen, wij hadden echt een sterk team vergeleken met hun.  

Wedstrijd vijf ging ook niet zo best, De scheidsrechter kwam lekker laat door de harde regen die niet 

stopte. Wij allemaal oefeningen doen om warm te blijven en eindelijk komt hij er aan. Het duurde 

niet lang en toen werd 0-1 voor de tegenstanders. Daarna waren we dichtbij maar het werkte niet en 

de tegenstanders schoten 0-2. De scheidsrechter vloot te vroeg wegens het slechte weer. We hadden 

dus nog kunnen scoren maar jammer genoeg ging dat pleziertje niet door.  

Het einde van de wedstrijd, we kleedden ons om, nog even een foto en we waren weer weg.  

Jammer dat we niet gewonnen hadden, maar we hebben ons best tenminste gedaan.  

Wedstrijd vijf ging ook niet al te best. Het was de laatste wedstrijd en de scheidsrechter dacht ik kom 

ook nog lekker laat. Dus wij allemaal stonden in de regen lekker ziek te worden. Toen de 

scheidsrechter eindelijk kwam duurde het niet lang voor het 0-1 voor de tegenstanders werd. Daarna 

werd het niet beter en schoot de tegenstander alweer een goal en werd het 0-2 voor hun. We hadden 

nog ongeveer 5 tot 7 minuten over. Maar de scheidsrechter dacht ik fluit even want het is niet lekker 

weer. Dus hadden wij verloren met 0-2, we hadden ook maar 4 tot 5 minuten gespeeld. 

Quinn en Robbin. 

 

Een kijkje in groep 3 

Vorige week dinsdag werkte groep 3 met een leskist over vogels. Er waren verschillende opdrachten 

uitgezet op het plein. Groep 8 heeft ons in groepjes geholpen bij de opdrachten. Wat een leuke 

middag was dat!  

Elyse: "Wat ik het allerleukste vond was bij het nestjes maken. Ik kreeg daar ook complimenten 

omdat ik het zo goed deed. Ik was daarover heel blij. Want ik ben dus ook heel creatief. Ik heb thuis 

ook nog een nestje gemaakt. Ik deed het van takjes en daar mos op. De kinderen van de buurt gingen 

ook helpen en ook ging ik nog alleen. Vogels komen ook vaak bij ons in de tuin. Een musje herken ik 

al goed, en een kraai ook. Ik vertel dat ook wel eens aan mijn broertje, omdat ik dat heb onthouden. 

We hebben ook een vogelhokje waar we brood in doen en dan zien we tijdens het ontbijt de vogels 

daar."  



We zijn nog bezig in kern 9. Hierin leren we naast lezen ook over wetenschap en techniek. We doen 

proefjes in de klas of kijken naar een proefje.  

Yelina: "Ik vond het leukste dat we alle proefjes deden. Bij één konden we kijken of het ging drijven of 

zinken. Een elastiekje ging bijvoorbeeld drijven en een schroefje ging zinken. Sommige boeken op 

school heb ik ook wel eens in de bibliotheek gezien. Het boek met de spin van duolezen, heb ik ook 

eens van de bieb geleend. Deze had ik ook nog gelezen met tutorlezen. Dit boek vind ik super leuk!" 

Twee weken geleden hadden we een gastles muziek. We leerden ‘de harp’ kennen en mochten er ook 

op spelen. We leerden tokkelen, dan klinkt het hard. En strijken, dan klinkt het zachter. Ook leerden 

we een liedje spelen op de harp. 

Na de meivakantie hebben we weer een gastles muziek waarin we gaan spelen met boomwhackers.   

Elian: "Ik vond het vooral leuk dat we een liedje gingen spelen. Maar dat was ook best wel moeilijk. Ik 

dacht we krijgen een tromboneles, maar we kregen les met harpen! Ik dacht huh, wat?! Ik wist niet 

eens dat dit zou gebeuren. Want trombone spelen kan ik al, dan kon ik dat aan de klas laten horen. 

Als de harp echt nog groot zou zijn zou ik het nog leuker vinden. Ik dacht dat we ook nog op een 

echte grote harp zouden spelen. Of één voor groep 3, want deze was zo klein voor groep 1."  

Benyemin: "Ik wilde voor de Mandekrant nog vertellen dat we in de klas Leesdas en Lettervos kijken. 

Dasje zit nu in Warboel en hij kan er niet meer uit. Ik vind het een leuk programma. Soms is het ook 

wel spannend. Dasje moet bijvoorbeeld helemaal naar de grote baas." 

De serie Leesdas en Lettervos is een educatieve serie die we af en toe kijken tijdens het brood eten. 

Misschien heeft u uw kind er wel eens over gehoord. In Leesdas en Lettervos zit een verhaallijn die de 

kinderen spannend en interessant vinden. Ook komen in de serie de letters, en nu ook de 

woordsoorten, aan bod die we in de klas leren. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

https://sway.office.com/yVLMAk2DKsM2AfrH#content=cPyM5TQIYHfsMT 

https://sway.office.com/yVLMAk2DKsM2AfrH#content=cPyM5TQIYHfsMT


Koninklijk bezoek in groep 1 

Groep 1 kreeg bezoek van koning Willem Alexander en koningin Maxima, spannend! 

Wat zou je doen als je koning of koningin zou zijn? 

Amelinn:"Dan zou ik heel veel mensen geld geven en aan alle kinderen speelgoedkoetsen, omdat ik er 

dan toch niet meer mee speel en dan heel veel geld heb." 

Jeremiah: "Dan zou ik een gouden spoor willen met een gouden trein." 

Laura: "Dan wil ik hele mooie jurken aan." 

Madelayne: "Dan was ik de baas, dan zeg ik dat alles weer opengaat, mijn paleis ook, iedereen mag 

dan komen kijken en als ik de koning ben, dan schijnt altijd de zon!" 

Ivan: "Dan zou ik een mooie mantel aandoen en mooie shirtjes en een gouden kroon!" 

Nynke: "Dan wil ik een groot feest geven en iedereen mag dan komen." 

Koen: "Dan wil ik in een gouden bed slapen!" 

Yara: "Dan zou ik hele mooie spullen hebben met goudglitters en regenboogglitters ." 

Damian: "Dan ging ik elke dag met de gouden koets rijden (met een motor erin, niet met paarden 

ervoor) en dan ging ik zelf tanken!" 

Tristan: "Dan zou ik in de paleiskeuken lekkere dingen koken voor alle mensen; chocoladeletters en 

zo." 

Elijah: "Dan ging ik iedereen een cadeautje geven." 

Aaron: "Dan wil ik in een gouden Quad rijden!" 

David: "Dan wil ik een gouden koets met discoglitters!" 



 

https://sway.office.com/yVLMAk2DKsM2AfrH#content=aI2ybd4ZyJmqrf 

Groep 4 heeft tijdens taal geleerd om een verslag te schrijven. Letten op de spelling en 

interpuncties hoort er ook bij. Een paar voorbeelden: 

We hebben harples gehad met juf Marit. En we hebben kikkervisjes van jodis pake gekregen. We 

hebben ook andersom dag gehad. Voor juf zijn verjaardag iedereen mocht verkleed. Het was erg leuk 

en we hebben ook koningsdag gehad met spelletjes. Zoals verspringen en korfbal. En andere leuke 

spelletjes. 

Van Werner 

Over de koningsspelen. Op het plein gingen we allemaal spelletjes doen. En het was heel gezellig met 

elkaar. we gingen ook poffertjes eten en dat was heel lekker Mmm...  

Van Brent. 

Andersom dag. Onze juf was jarig. het was een leuke dag. Het was andersom dag. De kinderen 

vonden het heel leuk. We aten uit een beker en dronken uit een bord. Dat was leuk. We deden veel 

dingen bijvoorbeeld buiten op de schommel maar wel met ons vieren. Iedereen die op de schommel 

vond het leuk. We aten ook chips patat net andersom en we dronken groen drinken.  

Van Bowe. 

We mochten onze kleren ondersom aan. En ook verkleed. We gingen sjoelen.  We gingen een 

modeshow houden. Juf ging een dictee doen in plats van ons. Wij moest het dictee ook na kijken. En 

juf had 1 fout en de rest goed.  

Van Lisa 

https://sway.office.com/yVLMAk2DKsM2AfrH#content=aI2ybd4ZyJmqrf


 

 

Fijne vakantie! 

 

Van 2 tot en met 7 mei genieten we van een welverdiende meivakantie. We zien iedereen graag op 9 

mei weer op school. Nog wat leuke vakantietips; met stenen maak je heel gemakkelijk je eigen 

wegennet. Aluminiumfolie is heel geschikt om een rivier te maken in het  zand en...........ultieme 

ervaring in je eigen drive in bioscoop met je zelfgemaakte auto van bijvoorbeeld een bananendoos.  



 

 



 

Tot slot 

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

verschijnt op 25 mei 2022.  


