SINT MAARTEN
Zaterdag was het 11 november en werd het St Maartenfeest gevierd.
Sint Maarten is gebaseerd op een legende. Maarten werd geboren in het jaar 316 in het
huidige Hongarije. Ging in dienst bij het Romeinse leger en klom op tot officier.
Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag in de winter zag
Maarten een arme man zonder jas in de
sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af en
sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel
doormidden en gaf de arme man een helft
tegen de kou.
Het feest is een echt 'lichtfeest' voor
kinderen. De traditie is dat kinderen zelf een
lantaarntje (lampion) maken van papier.
Hiermee gaan ze 's avonds als het donker is
in optocht langs de huizen. Aan de deur
zingen ze een aantal liedjes. In ruil hiervoor
krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint
Maarten die de helft van zijn mantel aan de
arme man gaf. Tegenwoordig bestaat de
traktatie uit wat snoep.
Ook de kleutergroepen lieten 11 november niet ongemerkt voorbij gaan. Voorgaande
weken zijn de meeste kinderen bezig geweest om een prachtig lampionnetje te maken. Op
10 november gingen de kinderen met hun brandende lampionnetje al zingend door de
school. In diverse klassen kregen de kinderen als dank een lekkernij.

 Herfst-kabouterpad
Vrijdag 3 november hebben de kleuters, onder
begeleiding van een aantal ouders,
een
herfst-kabouterpad gelopen. Vol enthousiasme
gingen de kleuters op pad om de verstopte
kabouters te gaan zoeken.
Op de kabouters stonden verschillende
opdrachten. Zo mochten ze twee verschillende
bladeren zoeken om de egel te helpen een warm
holletje te maken voor zijn winterslaap. En de
vriendjes van de kabouters proberen te zoeken;
mieren, slakken, torren etc. Luisteren welke
geluiden ze hoorden en nog vele andere
opdrachten.
De kleuters beleefden een
topmiddag. De kleuters en de juffen bedanken
de ouders voor het bedenken, regelen, uitzetten,
en begeleiden van deze geweldige activiteit.
De foto’s van het herfst-kabouterpad staan op de
website.

 Klassenouders
Dit jaar hebben Barbara van Westing, Lianne van
Grootheest en Mariëlle Agterhof zich bereid
gevonden om als klassenouders van de
kleutergroep te fungeren. Dank je wel, en veel
organiseer plezier dames.

Sint Maarten
Zoals in de aanhef van de Nieuwsbrief vermeld
staat, is 11 november de dag dat de kinderen met
hun lampionnetje langs de deuren kunnen gaan
lopen. De kleuters hebben dit jaar op 10
november lekkers opgehaald in diverse groepen.
Al zingend liepen ze van groep naar groep. Best
spannend hoor. De kleuters hebben gelijk
ervaren dat het niet meevalt om je waxinelichtje
lopend en zingend brandend te houden. Maar
gelukkig was Juf Nicole er om te zorgen dat de
lichtjes toch weer gingen branden.
Hopelijk blijven alle lichtjes wel branden op
donderdag 21 december. U bent er dan toch wel
bij als we ‘s avonds om 18:45 uur bij droog weer
buiten kerstliedjes gaan zingen met onze kerst
lampionnetjes?

 Tentoonstelling 21 november

 Kerstmusical
Door de gang van groep 6 klinken al vrolijke
tonen van kerstjingles en engelenstemmen. Er
wordt hard geoefend voor de kerstmusical die ze
21 december voor de hele school zullen
opvoeren. Ook zijn er hulpouders bezig om van
het decor, kleding en attributen een groot succes
te maken. Heel veel succes met de verdere
voorbereidingen!

De workshops van de
midden- en bovenbouw
zijn in volle gang. Met
veel
enthousiaste
kinderen
en
begeleidende ouders.
A.s. vrijdag is de laatste
ronde en zullen de
workshops
worden
afgerond. Op dinsdag 21
november kunt u vanaf 14.00 uur in de school

komen kijken naar alle mooie creaties. Het team
wil alle hulpouders vast hartelijk danken voor hun
inzet en creativiteit. Zonder u kunnen wij deze
activiteit niet uitvoeren.

Worstelen
Maandag 13 november zijn er verschillende
groepen naar het Heem gegaan om een
worstelles te volgen. Ook groep 4 was
uitgenodigd! De kinderen hebben genoten!

Hij komt… hij komt…. bijna!
Op zaterdag 18 november komt de Sint samen
met zijn Pieten aan in Nederland. Op maandag 20
november worden de lootjes getrokken voor
groep 5 t/m/ 8. In de volgende nieuwsbrief zullen
er u verder over het Sinterklaasfeest berichten.

Kijkmomenten
Veel ouders hebben er gebruik van gemaakt om
bij hun kind in de groep de kijk-momenten bij te
wonen! De kinderen waren erg enthousiast dat er
zoveel mensen op bezoek waren!

Kijk ook op onze Facebookpagina

