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Beste ouders en verzorgers,      
 
De decembermaand is een maand van veel sfeer en gezelligheid. Hier doen we 
op basisschool Mandegoud natuurlijk ook aan mee. Hieronder kunt u lezen 
welke kerstactiviteiten er georganiseerd worden.  
 
Dinsdag 6 en donderdag 8 december  

Dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen tijdens de reguliere levo-les een gastles van 
dominee Michiel Pronk. Hij vertelt de kinderen over advent. Elke maandag zal er in dat 
kader een extra ‘kaars’ in de middenruimte aan worden gestoken, om aan te geven hoeveel 
weken het nog tot kerst is.   
 
Vrijdag 16 december 
Om 10.45 start voor alle klassen de kerstvoorstelling van Martin Forget in de 
middenruimte: ‘Het kerstverhaal meneer Kampen’ Deze voorstelling is een bewerking van 
het verhaal “Christmas Carol” van Charles Dickens. De kinderen van groep 1 zijn ook 
uitgenodigd via de nieuwsbrief. We vragen deze ouders om aan te geven als hun kind komt. 
Zij kunnen om 10.30 op school gebracht worden en komen met alle andere kinderen om 
11.45 weer buiten.  
 
Dinsdag 20 december  
De kinderen gaan een kerststukje maken onder begeleiding van enkele ouders. Wilt u uw 
kind een bakje of schaaltje/potje, nat oasis, versierseltjes en een kaarsje meegeven? Graag 
de spulletjes meegeven in een plastic zak voorzien van naam en groep. Voor groene takjes 
wordt gezorgd. Het is belangrijk dat oasis goed nat is zodat de kinderen meteen kunnen 
beginnen met hun kerststukje te maken. 
 
Donderdag 22 december  
De kinderen van de groepen 1-4 zijn deze middag vrij. ’s Avonds mogen alle kinderen in hun 
mooie kerstkleren op school komen voor een kerstdiner.  
 
De inloop is vanaf 16.45, alle kinderen komen samen in hun eigen klas. Voor 
het diner hebben de kinderen een bord, bestek, een beker en een soepkom 
nodig. Zou u dit voorzien van naam mee willen geven?  
Om 17.00 starten de kinderen met het kerstverhaal in de middenruimte. 
Vervolgens eten de kinderen met hun leerkracht in de klas. Hiervoor zullen 
hebben we ook uw hulp nodig. De kinderen bedenken wat ze graag zouden 
willen eten. Dit wordt op bonnetjes weergegeven op de deur van de klas. U 
kunt iets uitkiezen dat u voor de klas kan maken.  
 
Alle ouders worden deze avond uitgenodigd om vanaf 18.15 achter op het plein te komen. 
Hier kunt u gezellig met elkaar genieten van een glaasje glühwein. 
Vanaf 18.30 nodigen we u binnen in de middenruimte van de school uit, om gezamenlijk 
deze dag af te sluiten met het zingen van kerstliedjes. Na afloop gaan we niet meer naar de 
klassen, de kinderen mogen gelijk mee naar huis. We vragen u wel vast de spulletjes weer 
mee naar huis te nemen.  
 
Vrijdag 23 december  
De kinderen van groep 5-8 zijn de middag vrij.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team basisschool Mandegoud 
       


