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Agenda 
11 november Sint Maarten  
1 december Sintspelletjes 
 Schoen zetten 
5 december Sintviering school 
8 december Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad L&E 
22 december Middag vrij, avond kerstviering school 
23 december Alle kinderen 12.00 vrij 
24 dec.-8 jan. Kerstvakantie 

 
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. 

 

Lootjes trekken 
De kinderen van de groepen 5-8 hebben lootjes getrokken. De kinderen maken thuis een 
surprise en een gedicht. We worden elk jaar weer verrast met originele creaties. Uiterlijk 
vrijdag 2 december moet het op school zijn. Graag in een tas of bedekt, zodat het resultaat 
nog een verrassing blijft. 

 

1 december Sinterklaas spelletjes 
Op donderdag 1 december 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. 

 
Sinterkla28 november schoen zetten 

Alle kinderen mogen op maandag 28 november op school een schoen 
zetten. Deze schoen mogen zij meenemen van huis. 

 
5 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.  
De kinderen van de bovenbouw 
maken surprises voor elkaar en vieren 
het feest met elkaar in de klas. 
Indien uw kind ziek is op 5 december, komt Sinterklaas op ziekenbezoek. Hierover wordt u 
dan gebeld voor overleg. 
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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 een attentie voor de bewoners van het Oldeheem, 
maken kerststukjes en vieren kerst met elkaar op donderdag 22 december aan het einde 
van de middag/begin van de avond. Donderdagmiddag en vrijdagmiddag 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. 
 
Parkeren bij school  
We ontvingen bericht van omwonenden van de school dat er met enige regelmaat uitritten van 
huizen geblokkeerd zijn door geparkeerde auto’s. We vragen u daarom om bij het halen en 
brengen van uw kind uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde plekken.  
 
Luchtunits 
Op dit moment worden in alle lokalen luchtunits geplaatst. Deze apparaten zorgen dat er constant 
verse lucht in het lokaal aanwezig is. Het reageert op CO2 en past zijn verwerking hierop aan. Om 
deze units te kunnen plaatsen, hebben de kinderen allemaal één dag waarop ze in een ander 
lokaal les krijgen.   
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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. Deze keer een bericht van de volleybalvereniging: 
 

 
 


