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Agenda
25 november
30 november
3 december
23 december
24 december
25 dec.-9 jan.

Sintspelletjes
Schoen zetten
Sintviering school
Kerstviering school: kinderen 12.00 uur vrij, viering einde van
de middag (tijd volgt)
Alle kinderen 12.00 vrij
Kerstvakantie

Maatregelen
De decemberperiode is een maand van vieringen, zowel thuis als op school. Op het moment
dat deze nieuwsbrief is opgesteld zijn er binnen de maatregelen mogelijkheden voor
vieringen met de kinderen van de school. Bij het organiseren van de vieringen houden we
ook rekening met aanscherping van de maatregelen, zodat we kunnen schakelen. Tot nu toe
zijn het aantal besmettingen en hierdoor verlies van onderwijstijd op bs Mandegoud beperkt
gebleven, dat houden we graag zo.
Inloop groep 1-2
Sinds de herfstvakantie nodigen we de ouders van groep 1-2 uit op dinsdag of donderdag
voor de inloop. Met de hoge besmettingscijfers en de maatregelen voelen we ons
genoodzaakt hiervoor een pauze in te lassen. Tot nader bericht zal de inloop in groep 1-2
niet doorgaan. De kinderen mogen elke ochtend bij het kleuterplein gebracht worden.
Sinterklaas
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Op school hebben we de komende periode ook
gezellige Sinterklaas-activiteiten op het programma staan. Hieronder kunt u lezen wat het
Sint-programma op basisschool Mandegoud is.
22 november lootjes trekken
De kinderen van de groepen 5-8 trekken lootjes. De kinderen maken thuis een surprise en
een gedicht. We worden elk jaar weer verrast met originele creaties. Uiterlijk donderdag 2
december moet het op school zijn. Graag in een tas, zodat het resultaat nog een verrassing
blijft.

Nieuwsbrief basisschool Mandegoud en peuterspeelzaal ‘t Kruimelnestje

25 november Sinterklaas spelletjes
Op donderdag 25 november doen de kinderen de tweede helft van de ochtend in alle
klassen activiteiten rondom Sinterklaas. Kinderen uit groep 8 helpen kinderen uit de
onderbouw. Er is bij de spelletjes een link met het Sinterklaasjournaal.
30 november schoen zetten
Alle kinderen mogen op dinsdag 30 november op school een schoen zetten.
Deze schoen mogen zij meenemen van huis.
3 december Sinterklaas op school
Sint en zijn Pieten zijn weer uitgenodigd om bij ons op school op bezoek te komen. In de
groepen 1 tot en met 4 is er een
moment waarop er per groep tijd is
voor de kinderen om contact te maken
met Sint en de Pieten. Hoe dit er
precies uit zal zien laten we afhangen
van de maatregelen.
De kinderen van de bovenbouw
maken surprises voor elkaar en vieren
het feest met elkaar in de klas.
Indien uw kind ziek is op 3 december, komt Sinterklaas op (mogelijk digitaal) ziekenbezoek.
Hierover wordt u dan natuurlijk gebeld.
Kerst
Op onze samenwerkingsschool is Kerst een viering waar we vanuit diverse richtingen
aandacht aan besteden. Centraal staat altijd het samen beleven, licht in de donkere dagen
en denken aan een ander. We maken weer een attentie voor de bewoners van het
Oldeheem, maken kerststukjes en vieren kerst met elkaar op donderdag 23 december aan
het einde van de middag/begin van de avond. Donderdagmiddag zijn de kinderen vanaf
12.00 uur vrij. Bij de organisatie van het kerstprogramma werken we samen met de
identiteitscommissie en de ouderraad. Samen zorgen we voor een invulling die past bij deze
tijd en bij onze samenwerkingsschool. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer
informatie over geven.
Levolessen programma
De komende periode wordt gewerkt met de volgende thema’s: Krijgen, Zie je het? en
Verrassend. Hieronder vind je een korte samenvatting van de inhoud van de lessen.
Krijgen: Krijg je altijd wat je wil? Of bedeelt het leven jou ook wel eens met iets waar je niet
op zit te wachten of in jouw ogen niet hebt verdiend? Hoe ervaart iemand het als je
bijvoorbeeld een ziekte krijgt. Hoeveel moeite wil of moet je doen om iets voor elkaar te
krijgen? We kijken daarbij ook wat jij kunt doen om een ander te helpen zijn of haar doelen te
bereiken. We houden het thema tegen het licht van feesten waar je van alles krijgt, denk aan
Sint Maarten en Sinterklaas. Parabels en verhalen uit de bijbel en andere literatuur vormen
de basis van de lessen.
Zie je het?: We proberen oog te krijgen voor tekenen die ons wijzen op de mogelijkheden
een wereld van vrede te realiseren. We kijken naar vormen van gerechtigheid en gaan die
ontdekken in onze eigen omgeving. Leerlingen leren symbolen van vrede en gerechtigheid te
herkennen en gaan daar zelf mee aan de slag.
Verrassend: Hoe gaan we om met verrassingen in ons leven. En wat betekent het om elkaar
te kunnen verrassen. In deze periode valt ook kerst, dus daar zal ook aandacht aan worden
besteed.
Hartelijke groet,
Nathalie, LEVO-juf
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Identiteitscommissie
Van de ouders van de commissie:
Begin november is de identiteitscommissie voor het eerst weer bij elkaar geweest sinds
lange tijd. We hebben Wilke Smit welkom geheten in de commissie, zij vertegenwoordigt nu
samen met Nynke Mulder, de Protestants-Christelijke richting.
Afgelopen schooljaar hebben wij helaas afscheid genomen van Theo Jansen, wij hebben
hem bedankt voor een jarenlange invulling in de commissie. Daarom hebben wij nu een
vacature voor de katholieke richting. Kandidaten kunnen zich melden bij één van de
commissieleden. Nynke Mulder en Wilke Smit (protestants/christelijke richting) José Vening
(katholieke richting) of Annelies Blomsma en Nikki van Schagen (openbare richting)
Tijdens de afgelopen vergadering hebben wij onder ander gesproken over de levolessen, de
invulling hiervan en dat wij als leden van deze commissie weer een aantal levolessen gaan
bijwonen.
Daarnaast hebben wij alvast gesproken om een mogelijke invulling voor de kerstviering op
school.
En we hebben gesproken over de verschillende manier van communiceren naar ouders en
andere belangstellende toe, via nieuwsbrieven, kerkbladen en andere opties.

Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen
we in onze nieuwsbrieven. Hieronder een bericht van:
-de bibliotheek
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