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Beste mensen, 

We gaan richting eind november. Sint Maarten is geweest en er staan al weer nieuwe feestelijkheden 

op de planning. Mooie dingen maar ook uitdagende en “spannende” dingen. Wat echter bovenal te 

koesteren valt is het feit dat er een hele hoop weer mogelijk is. 

Laten we met elkaar het licht zijn en blijven staan voor het “goede”, vanuit barmhartigheid, 

saamhorigheid en naastenliefde. 

• MR 

Op 7 november 2022 kwam de voltallige MR bijeen. De voortgang van het schoolplein is besproken. 

Daarvan kan genoemd worden dat het schoolplein in etappes aangepakt zal worden. Hierover volgt 

meer informatie verderop in de Mandekrant. Directie gaat samen met de MR op verkenningstocht 

wat betreft PR en sponsoring. Het agendapunt communicatie komt iedere vergadering aan de orde. 

Zo werd deze keer een tip gedeeld over “Jeugdfonds Sport en Cultuur”. Via onderstaande link is meer 

informatie te vinden, mocht u hier gebruik van willen maken. De MR vindt het zeker de moeite waard 

om de website bezoeken.  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland/ 

De volgende vergadering staat gepland op 13 december. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 

mailen naar  m.veenstra@tjongerwerven.nl 

• Juf Gea (Yara) 

Een teken van liefde. Juf Gea van groep 6/7 is bevallen van een mooie dochter. Yara is de naam. 

Moeder en dochter maken het goed. Juf Gea gaat ons, uiteraard zodra het kan, zeker verblijden met 

een bezoek! 

 

 

 

 

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland/
mailto:m.veenstra@tjongerwerven.nl


• Nieuwe collega’s 

We hebben een aantal collega's mogen verwelkomen. Hieronder een introductie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mijn naam is Eelke Cramer en geboren in het jaar 1991 in Oudega (Súdwest-
Fryslân).  
In 2015 ben ik naar Groningen verhuisd om de Academie Lichamelijke 
Opvoeding (ALO) aan de Hanze Hogeschool te volgen. In oktober 2020 ben ik 
daaraan afgestudeerd en mede door de coronatijd heb ik een jaar fulltime als 
bezorger bij Coolblue gewerkt. Vanaf augustus 2021 ben ik begonnen bij Sport 
Fryslân en heb ik in mijn eerste jaar vier dagen in de week als vakleerkracht op 
drie verschillende basisscholen de bewegingslessen gegeven.  
 
Omdat er steeds meer aanvragen komen van basisscholen met de behoefte 
naar een vakleerkracht ben ik als vakleerkracht stand-by op de maandag en 
woensdag om voor collega’s in te vallen, is dit niet nodig dan werk ik deze 
dagen achter de schermen op kantoor in Heerenveen om aan de dienst te 
sleutelen. 
 
Dit schooljaar kreeg ik het aanbod om op één van de Waddeneilanden de 
bewegingslessen te verzorgen. Dit avontuur ben ik aangegaan en zodoende 
geef ik op donderdag en vrijdag les op de basisschool op Schiermonnikoog. 
 
En dan blijft er nog één dag over en dat is de dinsdag. Ik heb de kans gekregen 
om voor CBS De Mandebrink de kinderen in beweging te krijgen. Ik heb alweer 
hele leuke dagen gehad hier op de Mandebrink. Ik heb een hele fijne eerste 
indruk gekregen van de school, de kinderen en het team.  
 
Naast deze baan ben ik alweer vijf jaar hoofdtrainer bij 
studententafeltennisvereniging Idéfix in Groningen, waar ik twee avonden in de 
week de trainingen verzorg. Zelf kan ik ook een redelijk balletje slaan en speel ik 
in het weekend competitie samen met mijn team in de hoogste klasse van de 
Noordelijke drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe.  
 
Tot zover in het kort over mij. Tot kijk op de school of in de gymzaal! 
 
Met sportieve groet, Eelke 

 

Hoi! 
Mijn naam is Harm Welfing. Ik ben 22 jaar en woonachtig in Wijnjewoude (ben hier ook geboren). Ik 
woon hier met mijn ouders en twee broers. 
 
Mijn passie is voetbal! Ik voetbal 3 x per week (bij Drachtster boys). Daarnaast geef ik 3 tot 5 
voetbaltrainingen per week. Verder hou ik van lekker eten. Je kunt me nachts altijd wakker maken voor 
een lekkere pizza! 
 
Voor mijn studie volg ik de Pabo in Leeuwarden. Vandaar dat ik dus stage loop op CBS de Mandebrink. Ik 
loop stage bij groep 3. Ik heb nog nooit eerder stage gelopen bij een onderbouw klas. Dit lijkt mij daarom 
dus een mooie uitdaging en hoop ik veel hier van te leren. 
Al met al heb ik dus erg veel zin in dit stage jaar! 
 
Harm Welfing 



 

 

Beste ouders en kinderen,  Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is 
Margreet Hartkamp.  
 
Vanaf 24 oktober ben ik werkzaam als leerkrachtondersteuner op De 
Mandebrink. Met het vertrek van juf Anette kwam haar functie als 
leerkrachtondersteuner vrij. Ik ga deze functie met veel plezier en 
enthousiasme invulling geven. Samen met mijn partner Sijtze woon ik in 
Oudeschoot, een dorp vlakbij Heerenveen. Onze achtertuin is het 
prachtige bos van Oranjewoud waar ik graag mag wandelen en fietsen. 
Mijn inmiddels volwassen kinderen zijn Rixt en Tom, 26 en 24 jaar oud. 
Rixt werkt in Groningen en Tom in Sneek. Sijtze heeft 2 zonen, Huib en 
Niels die ook in Groningen wonen. Wanneer iedereen, ook de aanhang, 
bij ons in Oudeschoot komt is het een gezellige drukte. Vanaf 1 april 
t/m de herfstvakantie zijn Sijtze en ik het liefst op het water. Van het 
zeilen op de Wadden worden wij heel gelukkig! Nadat ik ongeveer 10 
jaar bij een popkoor heb gezongen zing ik nu bij een projectkoor. 
Samen met een band brengen we allemaal nummers van Queen ten 
gehore. Ook hebben we een poes en een konijn als huisdier. Daarnaast 
is een grote hobby van mij het stylen en restylen van woningen.  
Samen met de kinderen en collega’s hoop ik een prachtige tijd te 
hebben op De Mandebrink.  
Graag tot ziens! Hartelijke groet, Margreet. 

 

• Pleinplan 

We hebben de MR, OR, leerlingenraad en AC geïnformeerd over onderstaande. De gemeente is bezig 
met gesprekken over een integraal huisvestingsplan. Hier zijn bestuurders van onze stichting, van 
Comprix en de KDV’s bij betrokken. Er wordt gekeken naar de huisvesting van diverse instanties 
(waaronder CBS De Mandebrink) en hoe het duurzamer, efficiënter en meer “kostenbesparend” kan. 
Dit betekent dat we anders moeten gaan kijken naar ons oorspronkelijke pleinplan en het op 
onderdelen ook anders moeten gaan benaderen en uitwerken.  
Concreet betekent dit: 

- We zijn voornemens om, nu er 2 kleutertoestellen zijn afgekeurd, in etappes het een en 
ander te gaan aanpakken.  

- We gaan allereerst de focus leggen op het speelgedeelte van de kleuters. 
- Leerkrachten kijken samen met bedrijf Post naar een passend kleuterspeelaanbod. 
- Budgettering voorleggen aan schoolbestuur. 
- Schoolpleinplan aanpassen. 
- Subsidietraject aangaan. 

 

• Verjaardagen juffen en meesters 

Huidige ontwikkelingen vragen om aanpassingen. Geen cadeautjes meer voor juffen en meesters in 
de klas. Hoe goedbedoeld ook. De aard en hoeveelheid ervan is vaak uiteenlopend en voor de 
leerlingen regelmatig ongemakkelijk. We vieren het in de klassen. De leerlingen mogen zeker een 
leuke tekening maken maar de goedbedoelde cadeautjes laten we nu achterwege. 
 
 
 
 



• Tevredenheidsonderzoeken 

U hebt de informatie al via Parro kunnen lezen. De stichting neemt om de zoveel jaar 
tevredenheidsonderzoeken af. De tevredenheidsonderzoeken worden uitgezet onder alle ouders, 
leerkrachten en de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. Het is voor ons uitermate waardevol om te 
achterhalen waar verbeteringen kunnen plaatsvinden en wat we moeten vasthouden.  
Deze week volgt de link met de vragenlijst. 
 

• Oudergesprekken 

Deze week vinden de oudergesprekken plaats.  Dit zijn altijd belangrijke momenten. Momenten om 
af te stemmen, om elkaar te informeren en (indien gewenst) om de samenwerking te versterken. Uw 
aanwezigheid wordt gewaardeerd! 
 

• Uit de Groepen 
 
Namens groep 1/2: 
 
Een klas met ondernemende kinderen. Altijd bezig met spelen en leren. Saampjes of alleen, binnen of 
buiten de school, wat doen we toch veel! Een heerlijke club bij elkaar 
Verwarmend was het lampion lopen voor de bewoners van Stellinghaven. De kinderen hebben heel 
mooi gezongen en de bewoners hebben enorm genoten!! Volgend jaar weer. 
 
Namens groep 3: Zoek de verschillen 
 

 
 



 

 

Wist u dat groep 5: 

• veel boeken verslindt? 

• Juf Braaksel en de Waanzinnige Boomhut het meest gelezen wordt (thuis en op school)? 

• de meeste kassabonnen had verzameld voor de actie van de Kinderboekenweek? 

• Sanne helpt met ideeën voor de leerlingenraad? 

• voor het eerst lootjes gaat trekken met Sinterklaas? 

• tijdens Blink leert over Bijzondere Bewoners? 

• al bijzondere dieren heeft leren kennen, zoals de blobvis en de stermol? 

• een fabel leert schrijven tijdens de taallessen? 

• keersommen als 3x70 leuk vindt?  

• trotse juffen heeft?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Namens groep 7/8: 
 
Spannende voorleeswedstrijd op CBS De Mandebrink in Appelscha. 
 
Vrijdagochtend 4 november j.l. was het tijd voor de jaarlijkse voorleeswedstrijd op CBS De 
Mandebrink in Appelscha. Voorafgaand aan deze dag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 goed 
geoefend om hun boek zo mooi mogelijk voor te lezen. In groep 7 en 8 werden eerst de voorrondes 
van de voorleeswedstrijd gehouden. Zo werden er in beide groepen winnaars gekozen die door 
mochten naar de volgende ronde. 
 
Groep 7 werd vertegenwoordigd door Melle! Hij las voor uit Dolfje Weerwolfje. Noëlle uit groep 8 las 
voor uit Juffrouw Pots en Ilse, ook groep 8, las ons voor uit Gozert. Deze drie deelnemers hebben het 
de jury, die bestond uit de wethouder Jelke Nijboer, directeur en één van de leerkrachten, erg lastig 
gemaakt. Uiteindelijk kon er maar één met de winst vandoor gaan. Dit werd Ilse! 
 

 
 
 
Er gebeurt heel veel in en rondom de school. Vaak teveel om in een nieuwsbrief te vatten en soms 
achterhaalt de realiteit de gedeelde informatie. Neem contact met ons op mocht u vragen hebben 
over het een en ander.  
 
 
 
 
Met hartelijke groet, 
Team Mandebrink 

      

 

 

  


