Halsemastraat 6 9977 SE Kloosterburen

Sinterklaasnieuws 2017
Beste ouders en verzorgers,
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Op school hebben we ook allerlei Sintactiviteiten. Hieronder kunt u lezen wat het Sintprogramma op basisschool Mandegoud is. In
de klassen komen we soms terug op het programma van het Sinterklaasjournaal.

Maandag 27 november
De kinderen mogen allemaal één schoen meenemen om te zetten. We zullen met zijn allen
zingen en hopen dat Sint en zijn Pieten iets in de schoenen zal doen.
Dinsdag 28 november
De deuren gaan om 8.25 uur open, zodat alle kinderen tegelijk kunnen zien of er iets in de
schoenen zit.
Woensdag 29 november
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben de traditionele
“Pietenochtend” Ze mogen, als ze dat willen, verkleed als
Piet op school komen. Dit jaar staat deze morgen in het
teken van de Friese elf steden
We beginnen om 10.30 uur met het spelen van de
spelletjes, hiervoor krijgen alle kinderen een echte
stempelkaart.
In de andere groepen staat deze morgen ook in het teken
van Sinterklaas.
Vrijdag 1 december
Elk jaar worden er heel mooie surprises gemaakt. We zijn benieuwd naar de creaties van dit
jaar. Vrijdagmiddag moeten de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun surprise inleveren in een
plastic zak.
Dinsdag 5 december
De Sint zal met zijn Pieten op school verschijnen. Het feest wordt in school gevierd zonder
ouders.
De aankomst zal om 8.30 uur zijn. We verzamelen bij de hoofdingang, ouders graag aan de
overzijde van de straat.
De kinderen hoeven deze morgen geen eten of drinken mee te nemen. Dit verzorgt de
ouderraad.
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Alle kinderen hebben vandaag een continurooster tot 14.00 uur. Zij krijgen op school
een lunch aangeboden. Graag een plastic tas meegeven voor alle Sinterklaaswerkjes.
Indien uw kind ziek is 5 december, komt Sinterklaas op ziekenbezoek. Hierover wordt u dan
natuurlijk gebeld.
Als er nog vragen, of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat graag.

We wensen iedereen alvast een gezellige
Sinterklaastijd.

Met vriendelijke groet,
Team Mandegoud
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