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Geachte ouders en of verzorgers, 

De tijd vliegt. We hebben nog een aantal schoolweken voor ons liggen maar het zit er bijna op.  



De grootste uitdaging is voor ons de bezetting van de klassen. We doen er alles aan om dit 

kwalitatief goed geregeld te krijgen. Er zijn gesprekken gaande met kandidaten en we hopen uiterlijk 

begin volgende week een “nieuwe” collega aan u te kunnen presenteren en nog meer informatie te 

kunnen delen. Geef ons dus nog even de tijd. 

De komende weken zullen ook in het teken staan van afronding, vieringen en gesprekken  voeren. 

Eigenlijk zoals elk jaar gebruikelijk is. Laten we deze momenten voor onszelf en de leerlingen zo 

betekenisvol mogelijk maken. 

 

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, Jerry Djoegan 

Ouderraadlid gezocht! 

Heb je een mening en durf je daarvoor uit te komen? Wil je de mening van ouders overbrengen op de 

schooldirecteur en wil je weten wat er allemaal op school speelt? Meld je dan aan en wellicht word jij 

1 van de gezichten van de ouderraad! Graag reacties binnen 2 weken via 

or.cbsdemandebrink@gmail.com 

Koninklijke post 

 

De kleutergroepen hebben op Koningsdag een mooie tekening voor de koning gemaakt. Deze 

tekeningen hebben we opgestuurd naar onze koning. Deze week kregen we een bedankkaartje terug 

van koning Willem Alexander! Hoe leuk is dat, we waren blij verrast! 

mailto:or.cbsdemandebrink@gmail.com


Studiedag 27 juni reminder! 

Aankomende maandag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team.  

Dinsdag 28 juni verwachten wij iedereen weer op school.  

Kampioenskip Klompkesilen 

 

Op zaterdagmiddag 2 juli kunnen kinderen van groep 3-8 gratis meedoen aan het Iepen Frysk 

Kampioenskip Klompkesilen in Gaastmeer. Hieronder de uitnodiging.  

Aan alle jongens en meisjes van groep 3 tot en met 8 

Houd je van water, van zeilen en kun je zwemmen? Dan vind jij het vast leuk om op zaterdagmiddag 

2 juli mee te doen aan het Kampioenschap Klompkesilen in Gaastmeer. Je kunt meedoen met je eigen 

klomp maar we hebben ook klompen te leen. Geef je voor 25 juni 2022 op via www.klompkesilen.nl 

en klik op het inschrijfformulier. We hebben ook klomppakketten te koop. Dan kun je er zelf een 

maken. Ook die kun je bestellen via de website. Meer informatie over Klompkesilen, klomppakketten 

en het kampioenschap kun je vinden op www.klompkesilen.nl  

Graag tot ziens in Gaastmeer! 

Bestuur Klompkesileninfo@klompkesilen.nl 

http://www.klompkesilen.nl/
http://www.klompkesilen.nl/


Verkeersexamen volgend jaar 

 

Ook dit jaar hebben de kinderen verkeersexamen gedaan. Wij willen alle kinderen van groep 7 en 8, 

die hun diploma behaald hebben, van harte feliciteren! Vanaf volgend jaar zullen de kinderen alleen 

nog in groep 7 het verkeersexamen doen.  

Mand verloren voorwerpen 

De mand van de bovenbouw was weer behoorlijk vol. Gelukkig hebben we, na een rondje langs de 

groepen, weer veel spullen bij hun rechtmatige eigenaar terug kunnen bezorgen. Mist u nog iets? Kijk 

dan voor de vakantie even in de mand. Hij staat in de hal links naast de hoofdingang. Alvast dank! 

Volksloop 

 

Op vrijdagavond 8 juli 2022 om 18:30 uur wordt de ‘Volksloop Ooststellingwerf’ in Oosterwolde 

gehouden voor de kinderen. 

  



Er wordt voor de sportiefste school een grote wisselbeker beschikbaar gesteld door de organisatie! 

Nieuwe leerlingen 

 

Isabella Sluiter is per 20 juni bij ons op school gestart in groep 4. Wij wensen Isabella veel plezier en 

succes bij ons op de Mandebrink.  

Damesteam Stanfries zoekt leden! 

 

Er is weer een damesteam gestart bij Stanfries. We zijn een gezellige club dames die op zoek zijn naar 

nog meer teamgenoten. We trainen op maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Na de zomer 

gaan we op de vrijdagavond wedstrijden spelen. Dit seizoen is helaas al bijna ten einde, maandag 30 

mei was de laatste training. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen stuur dan een berichtje naar 

chrissiekooijman@hotmail.com 

mailto:chrissiekooijman@hotmail.com


Nieuws uit de groepen 

 

Groep 8 

Bezoek aan de proefkolonie  

We gingen vanuit school met de auto's er naar toe. Bij de aankomst van de rit was er een mevrouw 

die uitlegde waar het allemaal over ging.  

Na ongeveer een paar minuten gingen we door de deuren heen. Daarbinnen was een groot scherm 

en een paar bankjes. Helaas waren het er niet echt genoeg waardoor het op sommige bankjes best 

krap zat. De informatie op het scherm  

ging over hoe de armen leefden. Bij de rest van de kamer stond ook nog wat informatie en op de 

muur zaten muurschilderingen. Na de film gingen we een andere kamer binnen. Daar was een groter 

scherm en heel veel bankjes. De rest van de film ging over hoe Johannes het probleem oploste door 

de armen naar de proefkolonie te sturen. Daar zorgde hij ervoor dat ze geld verdienden door hun 

eigen oogst de verkopen. In de laatste kamer mochten we spelletjes doen waar we muntjes mee 

konden verdienen. Dat deden we in groepjes. Een van de spelletjes ging over dat we zo snel en goed 

mogelijk moesten weven. Je moest dat in een bepaald patroon doen. Bij een ander spel moest je een 

schijfje tot de top leiden en om het moeilijk te maken zaten er allemaal gaten in. Er was ook een spel 

waar je goed voor moest luisteren en de vragen invullen. Als je bijvoorbeeld 4 goed had kreeg je 4 

muntjes. En zo waren er nog meer spelletjes . Aan het einde van de dag werd er beslist wie de 

winnaar was door de muntjes te tellen. Toen was het tijd om weer weg te gaan. Ik zelf vond het zeer 

interessant en leerzaam. 

Lea groep 8 



 

 



 

 

 



 

08/6/22                                                

                                                 Eindfilm groep 8 

De leerlingen van groep 8 zijn de laatste dinsdagen met de eindfilm bezig geweest. De leerlingen 

moesten heel hard oefenen, om zo hun tekst te leren kennen. Dit verliep goed. De leerlingen hadden 

soms nog de tijd om op school hun tekst door te nemen. Ook hebben de leerlingen op school 

geoefend. De filmlocatie verliep ook goed. De filmlocatie was op de boscamping in Appelscha. De 

kinderen gingen er zelfstandig naar toe, of onder begeleiding van hun ouder(s), in de auto. De 

première zal op woensdag 13 Juli zijn. 

Verslag: Novani 

Foto's: N.V.T 

Avondvierdaagse van groep 3  

Vinz en Stevi komen op maandagochtend met een medaille in de klas. Trots vertellen ze dat ze die 

hebben gekregen bij de Avondvierdaagse. 

Sem: "We moesten drie dagen door het bos lopen en één dag op straat. Dit was door het dorp. Het 

was leuk." 

 Stevi:"Je was met een grote groep aan het lopen. Dat is je schoolgroep. De klas waar je in zit van de 

Mandebrink." 

 Hylke: "Het was super leuk! We moesten vier keer lopen. En je mocht ook één keer verkleed!" 

 Thije: "Ik vond het super leuk."  

Jinte: "Er was soms in het midden ook even wat lekkers".  



Michael: "Je moest de hele tijd lopen. Ook gingen we langs een plek waar mijn moeder werkte." 

 Bernou: "Aan het einde mocht je verkleed, en dan werd je natgespoten door de brandweer en kreeg 

je bloemen en snoepjes. Je kon ook prijzen winnen. Je kreeg een medaille en een ijsje. En je kreeg een 

diploma in een zakje." 

Lana:" Ik was twee keer met groep 3 meegelopen en twee keer met groep 4. Ik kreeg weer een 

medaille met een vier erop." 

Moppentapper  

Elyse: "Welke ring is niet rond en kan in je haar? Haring haha!" 

Sem: "Waarom kon Assepoester niet meedoen aan voetbal? Ze viel op haar "muil" haha!" 

Kieskast  

Hieronder nog een paar foto’s van het zelfstandig werkmoment met de kieskast. In deze kast zitten 

educatieve spelletjes en opdrachten die de kinderen alleen of samen kunnen doen. Ze kiezen zelf 

waarmee ze aan het werk willen. Je ziet op de foto’s het honderdveld, sommen-mens-erger-je-niet, 

rekenpuzzels, Piccolo, rekenkleurplaten en leerspelletjes en boekpromotie op de Ipad.  

 

 



 

 



 

Muziek bij kleuters 

Groep 1 

Bij het thema Dierentuin kwam het gesprek op de flamingo's. Die prachtige roze vogels die op hun 

lange poten door het water lopen. Maar wat gebeurt er als je een van die flamingo's een jojo geeft..  

We gingen dat zien èn horen bij deze opname uit Carnaval der Dieren: Flamingos from Fantasia 

https://www.youtube.com/watch?v=OvPjtolajZk 

https://www.youtube.com/watch?v=OvPjtolajZk


Een perfecte eenheid in beweging, muziek en daarmee een verhaal vertellen. Als je het filmpje 

weglaat, kun je a.d.h.v. de muziek het verhaal terug vertellen. 

Aan de bewegingen van de kleuters kon je zien dat de muziek echt beleefd werd. Zij vonden dat de 

meneer die de muziek gemaakt had, Camille Saint Saëns, dat goed gedaan had. 

Om de proef op de som te nemen, probeerden we nog een verhaal van meneer Camille. Deze keer 

over het Aquarium. We ‘zwommen’ met de vissen mee, bliezen belletjes naar boven en gingen ervan 

tekenen.  

 

 

 



 

 

Naast liedjes zingen, bewegen met liedjes, muziek maken met instrumenten is dit ook een  van de 

onderdelen van muziek. 

Muziek is een vast onderdeel van de week. We zingen, luisteren, maken, lezen en noteren muziek en 

bewegen. Muziek past bij alles. In dit geval was het luisteren. Luisteren is niet alleen maar horen of je 

een geluid hoort. Het is of de muziek hoog of laag is, langzaam of snel, hard of zacht en hoe klinkt het 

(klankkleur). Het ontwikkelt je muzikaal gehoor en muzikaal geheugen.  

Saxofoonles in groep 5/6 

We hebben in groep 5/6 twee lessen saxofoon gehad. We mochten ook een HELE grote saxofoon zelf 

vasthouden. Er werd dan een foto gemaakt. Er was ook een liedje die we hebben geoefend. Je moest 

met je lip over je ondertanden en met je boventanden moest je op het ding waar je mee blaast. Je 

moet niet te hard blazen en ook niet de saxofoon te ver in je mond. Er komt dan een piep geluid. Wij 

vonden dat je het best snel kan leren. Maar als je echt mooi wil, dan moet je veel langer oefenen. Wij 

vonden het erg leuk! 

Groetjes Silvie en Esmée. 



 

 



 

Poëzie in de klas  

Het schrijven van Poëzie is een kunst. Deze kunst vereist een ander soort intelligentie van de 

leerlingen van groep 5/6. Het lezen van gedichten of het kijken naar kunst helpt de kinderen met het 

aanspreken van hun verbeeldingskracht. Het hebben van een goede verbeelding zorgt voor een beter 

empathisch vermogen. Daarnaast zet verbeelding aan tot het ontwikkelen van een 

probleemoplossend vermogen. Leerlingen hebben dus veel aan het horen, lezen en schrijven van 

poëzie. Inmiddels zijn de leerlingen van 5/6 al goed in het maken van elfjes en rijmgedichten, met 

verschillende soorten rijm. Op 23 juni hebben zij hun zintuigen gebruikt voor het schrijven van po ëzie. 

De buitenlucht werd met andere ogen bewonderd. Ze moesten horen en zien, maar ook ruiken en 

proeven. Dit laatste is eveneens te zien op de foto. Kinderen van 9 of 10 jaar die zand proeven? Deze 

dag mocht het! Sommigen hebben hun poëtische vertellingen voorgedragen aan de klas, terwijl 

anderen het door de meester lieten doen. Uiteindelijk hebben alle kinderen, dan wel in een tweetal, 

iets kunnen verzinnen en op papier kunnen krijgen. De meester van de klas was in ieder geval 

harstikke trots op de creaties van zijn pupillen! 



 

De libelle geschreven door Nora (groep 5) 

  

De Libelle 

Gaat als een snelle 

Over het water 

En zegt dan: ‘tot later!’ 

De libelle ziet een ander 

Het denkt: ‘ik verander!’ 

Samen gaan spelen 

In het verleden. 

De bij geschreven door Silvie (groep 5) 

De bij 

Hij vliegt zo voorbij 

Nu is die bij 

Nu is hij blij 



Hij zit op een kei 

Nu zegt hij bye 

Tegen een andere bij 

De heg geschreven door Erik (groep 6) 

De heg  

gaat nooit weg 

want geen natuur 

zijn de dieren overstuur 

jonge vogeltjes komen uit hun ei 

dan zijn hun ouders blij 

Schapen zitten in de wei te blaten 

Dat is hun taal van praten 

De dolfijn geschreven door Silke (groep 5) 

Het is altijd blij 

Het is altijd fijn 

Het is een dolfijn 

Ze zwemmen in de zee 

En spetter jij mee? 

Hij zwemt nooit allen 

Ze zwemmen in een groep 

Dat is altijd goed 

Ben jij ook zo blij? 



Als een dolfijn 

Teksten schrijven in groep 4 

In groep 4 leren de kinderen teksten op papier schrijven en ook op hun Chromebook. De kinderen 

schreven een eigen verhaal op lijntjespapier. Ze werken met een klad- en netversie. 

Een andere opdracht was het maken van een poster met een stelling erop. De kinderen mochten 

kiezen uit twee problemen, namelijk: afval op het schoolplein of hondenpoep rondom het schoolplein. 

De posters hebben ze ook aan elkaar gepresenteerd. Knap hè?! 

 

 



 

 



 

 



Tot slot 

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

verschijnt op 15 juli 2022.  Dat is dan de laatste nieuwsbrief van alweer een omgevlogen schooljaar.  


