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Beste mensen, 

De laatste Mandekrant van 2022 alweer. De tijd is snel voorbij gegaan. 

Wij zijn trots op de leerlingen. Op wat ze hebben verricht, hoe ze het hebben gedaan en wat ze 

betekenen voor de school.  We zien zonder meer erg veel ontwikkeling, groei en plezier. Daar 

genieten wij ontzettend van. 

We zijn blij met de samenwerking met ouders. Altijd weer staan de 

mensen van de Activiteitencommissie, de ouderraad, de MR en andere 

vrijwilligers klaar om de school een handje te helpen. Heel erg fijn en 

enorm gewaardeerd! Bedankt! 

 

Ik ben trots op al het onderwijspersoneel van CBS De Mandebrink. Als ik kijk naar waar we vandaan 

komen, wat we hebben bereikt en welke kant we op gaan. Er is hard en met veel toewijding gewerkt. 

Het gaat nog veel beter worden! 

Dit zijn dingen die “verwarmen”, dingen die hoop geven en een 

stroom van blije gedachten veroorzaken. Voor, tijdens en na kerst. Dit 

zijn lichtpunten. 

Jerry Djoegan 

 

• Verhuur ruimte aan Laudando 

We hebben sinds deze week een samenwerking met de muziekvereniging Laudando.  Mocht u op de 

dinsdagavond (en een enkele vrijdag), uit het schoolgebouw muziek horen…..?! Dan is het de 

muziekvereniging Laudando.  De muziekvereniging zal in ieder geval tot aan het einde van ons 

schooljaar gebruik maken van ruimtes van de school om te repeteren en om spullen op te slaan. 

 

 

 

 



• MR 

U hebt kunnen lezen over de sponsoractie vanuit de school, gedaan in samenspraak met de 

MR. Een hele leuke actie en eentje die niet vaak langskomt. Zo worden er tijdens de 

overleggen terugkerende thema’s besproken maar ook vooruitstrevende, niet alledaagse 

thema’s. Volgende (gezamenlijk MR/OR) overleg staat op 23 januari  2023 gepland.  

 

 

 

 

 

 

• Leerlingenraad:  

De leerlingenraad is ondertussen ook erg actief. De raad gaat langs de klassen, voert 

gesprekken met leerlingen, leerkrachten en levert op deze wijze een goede bijdrage aan 

ontwikkelingen. Ze hebben o.a. meegedacht over hoe we de school van binnen weer kunt 

“opleuken”, hoe we “leesmotivatie” kunnen stimuleren. Heel waardevol!!! 

                                    Vanuit de groepen 

Groep 1 en 2: 
 
Wat hebben we veel geleerd in dit jaar! Dit was wat de kinderen noemden:  

• Leren rekenen; we (heel veel kinderen) kunnen nu al tellen met 2 tegelijk!  
• Leren rijmen (groep 2)  
• We leerden bij de Kanjertraining hoe je kunt vragen of je mee mag spelen en sorry zeggen 

wanneer er iets niet helemaal goed gaat  
• Knippen op een lijn  
• Sommige kinderen kunnen zelfs al borduren!  
• We leerden de dagen van de week  
• En ook leren we Engels!  
• We kunnen al goedemorgen zeggen in 5 talen! (Engels, Frans, Duits, Fries, Nederlands) 

 
We gaan in het nieuwe jaar nog meer dingen leren en we wensen jullie hele mooie kerstdagen toe, 
een goed 2023 en een hele fijne kerstvakantie!! 
 
Hartelijke groeten van groep 1 en 2, juf Lydia en juf Gerrie 
 

 

 

 

 

 



Groep 3: 

 

 
 
Groep 4: Trots 
 
We hebben erg veel gedaan dit jaar en ook veel bereikt.  Wij zijn trots op de leerlingen maar ze zijn 
zelf ook erg trots. Lees maar….. 

 
Ik ben trots op: 
- dat ik nu beter kan lezen 
-sommen over het tiental zoals 12-6= kan uitrekenen 
-dat ik snel kan lezen 
-veel vriendinnen heb op school 
-dat we elkaar helpen 
-dat ik een doorzetter ben 
-dat we sneller stil zitten voor het eten 
-sommen als 5x5=  
-dat we lief zijn voor elkaar 
-lezen M5 
-plus- en minsommen tot 100 kan uitrekenen 
-dat ik beter kan schrijven 
-op juf en meester 
-op de humor van meester 
-dat alle kinderen lief zijn 
-dat we snel klaar zitten voor de les 
-dat we zonder gedoe teams kunnen maken met voetbal 
 



 

 
Groep 5:  

Groep 5 maakte een lijstgedicht. Samen kwamen we op de volgende punten:  

In 2023 hoop ik dat…  

• er heel veel sneeuw ligt.  
• er vrede is in de wereld.  
• Corona weg is.  
• Oekraïne en Rusland geen ruzie meer hebben.  
• dat de arme mensen meer geld krijgen.  
• er meer neushoorns zijn op de wereld.  
• er meer ijs en sneeuw ligt.  
• er meer ijsbanen open zijn.  
• er meer mensen huizen hebben.  
• de wereld leuker is.  
• mensen beter worden.  
• iedereen fijne kerstdagen heeft.  
• iedereen een fijne kerstvakantie heeft!  

Groep 5 wenst u fijne, leuke, gezellige, prettige, fantastische, grappige, mooie feestdagen toe en een 
super nieuwjaar! Wij denken ook aan de mensen voor wie de feestdagen niet zo leuk zijn en ze liever 
wil overslaan. Wij wensen dat deze mensen zich niet alleen voelen!  

 

 

 

 

 

 

 



Groep 6/7 

Het was even wennen twee nieuwe leerkrachten maar het is allemaal goed gekomen. De leerlingen 
hebben hun draai gevonden. Meester Edwin blijft gelukkig ook in het nieuwe jaar beschikbaar op de 
woensdag om deze klas les te geven.  

 

Groep 8: 
 
Kennismakingsochtend op het Stellingwerfcollege.  
 
Afgelopen vrijdag, 16 december, zijn wij met groep 8 naar het Stellingwerfcollege in Oosterwolde 
geweest. Eerst kregen we een algemene uitleg over hoe de ochtend eruit zou zien. Vervolgens werd 
onze groep in twee kleinere groepen gesplitst. Bij ons in de twee groepen werden nog twee andere 
scholen toegevoegd. Elke groep kreeg een rooster. Deze zag er precies zo uit als het rooster wat ze 
volgend jaar zouden krijgen. De twee groepen kregen beide een ander programma, maar hebben wel 
dezelfde onderdelen gehad, alleen op een ander tijdstip. Zo hebben we een rondleiding gekregen 
door het Stellingwerfcollege, waarbij we ook het praktijkgedeelte van Basis/Kader hebben gezien. 
We kregen drie lessen, zoals deze volgend jaar ook aangeboden werden. Bij Nederlands deden we 
een dobbelspel en bingo ineen waarbij we geoefend hebben met het benoemen van het zelfstandig 
naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoorden en werkwoorden.  
 
Ook hebben we een les Engels mee mogen maken. Hierbij deden we een soort test jezelf, waarbij 
degene met de meeste punten een prijs kon winnen. Alle onderdelen werden behandeld, met vragen 
die erg verschillend waren wat betreft niveau. De winnaars kwamen bij beide groepen ook echt uit 
de groep van de Mandebrink. Ilse won in de ene groep, en Mark was de andere winnaar.  
 
Daarnaast kregen we nog een voorproefje van een mentorles te zien. Hierbij hebben we de vakken 
besproken, met de afkorting zoals die op het rooster staat. Ook werd er besproken wat de kinderen 
kunnen verwachten van een mentor.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Groep 8 heeft een drukke periode achter de rug. We hebben nog een stuk te gaan maar daarin 
gelukkig ook heel veel leuke dingen voor de boeg. 

 
 
Er is veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren maar daar zullen we u in het nieuwe jaar verder 
over gaan informeren. Voor nu eerst vakantie. 

Wij wensen u allen heel veel warmte en licht! Tot gauw in het nieuwe jaar!      2023! 

 
 
Met hartelijke groet, 
Team Mandebrink 

      

 

 

  


