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Kerstnieuws 2017 
 

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.  
 
Donderdag 7 december  

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen tijdens de reguliere levo-les een gastles van 
pastor Nellie Hamersma gehad. Zij heeft de kinderen over advent verteld. 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.   
 
Dinsdag 19  december  
De kinderen gaan een kerststukje maken onder begeleiding van enkele ouders. Wilt u uw 
kind een bakje of schaaltje/potje, nat oasis en versierseltjes 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 beginnen deze dag met een kerstverhaal in de middenruimte. 
 
Alle kinderen 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?  
 
Vervolgens eten de kinderen met hun leerkracht en klassenouder in de klas. 
Hiervoor hebben we ook uw hulp nodig. Om het kerstdiner goed te laten 
slagen willen wij aan u vragen om iets lekkers voor de kinderen te bereiden. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een opgavestrookje. Samen met u kind kunt u invullen 
wat voor gerecht u maakt en voor hoeveel personen. Zou u ook willen denken aan 
opscheplepels?  
Wilt u dit opgavestrookje uiterlijk maandag 18 december aan de kinderen meegeven naar 
school. 
 
Alle ouders worden deze avond uitgenodigd om vanaf 18.30 in de kerk te komen. Om  19.00 
gaan we samen met de kinderen enkele kerstliederen zingen. Rond 19.30 wensen wij 
iedereen goede feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.  
Na afloop kunt u samen met uw kind nog even naar school komen om de spulletjes op te 
halen en vervolgens samen naar huis te gaan.  
 
Vrijdag 23 december  
De kinderen van groep 5-8 zijn de middag vrij.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team basisschool Mandegoud 
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Ja ik maak graag een gerecht voor het kerstdiner 
 
Ik maak een: O voorgerecht …………………………………………………………… 
 
  O hoofdgerecht …………………………………………………………… 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………... 
 
Groep: …………………………………………………………………………………………... 
 
Ik maak voor ………………………. Personen. 
 
 

 

 


