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De lente lijkt nu toch echt in aantocht; buiten schijnt het zonnetje en zijn de vogels druk bezig hun nesten
klaar te maken. Ook is het weer tijd voor de volgende nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
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Oud papier
Donderdag 29 maart wordt er weer oud papier opgehaald. Deze keer staan ingedeeld:
-

Ouders van J.A.T. Jansen (buitenom)
Ouders van M. Goodijk (Mantgum)
Ouders van K. Beudeker (Mantgum)
Ouders van L.T. Feitsma (Mantgum)

Op de website van school kunt u verdere informatie vinden.

Project
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, starten we deze week schoolbreed met het project “De
Ruimte”. Komende donderdag komt er een heus planetarium op school, volgende week krijgen alle
kinderen les van een heuse sterrenkundige en zo zijn er nog veel meer dingen die we gaan doen.

Stagiaire groep 1
Even voorstellen…
Mijn naam is Karin Oudman en loop sinds begin maart elke maandag stage in groep 1 bij juf Ria. Ik ben
begin dit jaar begonnen aan de opleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) op Maat & Afstand aan de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Dit is een speciaal verkort traject voor HBO- en WOafgestudeerden.
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Ik ben 35 jaar, getrouwd, moeder van 2 kinderen van 4 en 8 jaar en woonachtig in Leeuwarden. Naast
het volgen van de PABO, werk ik 3 dagen per week bij Essent in Zwolle. In de loop van vorig jaar heb ik
besloten om een carrièreswitch te maken en heb me ingeschreven voor de PABO. Het is de bedoeling
om na het afronden van mijn opleiding fulltime als lerares aan de slag te gaan.
Ik wil de kinderen graag iets bijbrengen en leer nu ook zelf elke dag weer nieuwe dingen. Ik hoop aan de
ontwikkeling van de leerlingen van De Gielguorde ook mijn steentje bij te dragen!
Karin

Koningspelen
Op vrijdag 20 april worden weer de Koningspelen georganiseerd. Dit jaar is er voor gekozen om deze
Spelen met het hele onderwijsteam te houden. Dat houdt in dat de kleuters gezamenlijk met de kleuters
van de andere scholen zullen gaan ontbijten op de Fôlefinne in Easterwierrum, waarna er de rest van de
ochtend een leuk programma is bedacht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 ontbijten samen met de andere kinderen van de overige scholen bij ons
op school. Dat wordt een drukke bedoening, maar wel heel leuk. De rest van de ochtend zullen er op het
sportveld diverse activiteiten worden aangeboden. Mocht u die dag (toevallig) niets te doen hebben en
graag een handje willen helpen: u bent van harte welkom!

Ouderavond “Andere Schooltijden”
Op woensdag 18 april wordt er een informatieavond georganiseerd waarbij gesproken zal worden over
de mogelijkheid van het instellen van andere schooltijden (in de volksmond ook wel “het
continurooster” genoemd). U heeft hier enige tijd geleden ook al een uitnodiging voor ontvangen.
De bedoeling van deze avond is om te informeren over de diverse mogelijkheden, te inventariseren
welke vragen er bij u (de ouders) spelen en om de werkgroep die geformeerd is, van input te voorzien.
U bent die avond van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur.

Theatervoorstelling bovenbouw
Op donderdag 5 april gaan de kinderen van de bovenbouw met de trein naar Leeuwarden, om daar de
theatervoorstelling “Karawane” bij te wonen. De kinderen worden gewoon om half 9 op school
verwacht en zijn rond 12 uur weer terug.
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Cito Eindtoets groep 8
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april a.s. maken de leerlingen van groep 8 de Cito Eindtoets.
Wij gaan ervan uit dat iedereen deze toets naar vermogen gaat maken. De ouders van de leerlingen van
groep 8 krijgen binnenkort nog wat meer informatie hierover.

Bewegingsonderwijs op het veld
Na de meivakantie gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 weer buiten gymmen (mits het weer dat
toelaat). Wilt u er voor zorgen dat zij dan geschikte schoenen en kleding hiervoor hebben (geen
spijkerbroeken, rokjes o.i.d.)?

Vormgever Mandeguod
Via deze weg vraagt de redactie van de Mandeguod of er iemand is die op het gebied van vormgeving de
redactie zou kunnen gaan ondersteunen. Reacties kunt u mailen naar de redactie van de Mandeguod
(mandeguod@gmail.com).

De Massale Mantgumer Garage Sale
Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer de Massale Garage Sale! Dit jaar al
weer voor de elfde keer.
Datum: zondag 24 juni 2018 van 10.00 tot 14.00 uur
Op zondag 24 juni 2018 van 10.00 tot 14.00 mag iedereen, die zich opgeeft, zijn spullen op de oprit, in
de tuin of vanuit de garage verkopen. Ook is het mogelijk om andere activiteiten zoals schminken,
spelletjes, muziek maken en workshops geven te organiseren op je oprit of in je garage. Dit laten wij
graag over aan ieders creativiteit.
Wij maken een plattegrond waarop wordt aangegeven op welke plaatsen in het dorp iets te koop is of
iets te beleven valt. Deze plattegrond komt op onze website, facebook en twitter te staan zodra deze
gereed is. Op zondag 24 juni is deze plattegrond te verkrijgen bij alle deelnemers van de Garage Sale en
bij school.
Centraal punt deze dag is het schoolplein waar een (warm) hapje en een drankje te verkrijgen is.
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan via een e-mail aan garagesale.mantgum@hotmail.com of
telefonisch op 058-2502045.
De deelnamekosten zijn € 8,00.
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De Massale Mantgumer Garage Sale gaat alleen door bij minimaal 25 deelnemers.
Opgeven is mogelijk tot 17 juni 2018 in verband met het maken van de plattegrond.
Namens de oudercommissie van de Gielguorde.
Roelf Vogelzang
Kijk ook eens even op onze website http://massalegaragesalemantgum.jouwweb.nl/ of volg ons via
Facebook of Twitter.

Kalender
Datum

Titel

Do. 29-03

Oud papier

Vr. 30-03 t/m ma. 02-04

Paasweekeinde

Woe. 18-04, 20.00 uur

Informatieavond “Andere Schooltijden”

Vr. 20-04

Koningspelen, alle leerlingen 12 uur vrij

Do. 26-04

Oud papier

Vr. 27-04 t/m zo. 06-05

Meivakantie

Do. 10-05 t/m zo. 13-05

Hemelvaartweekeinde

Ma. 21-05

2e Pinksterdag

Juf! Wil je helpen? Mama heeft mijn
banaan zo strak dicht gedaan!

