Vrijdag 26 november 2021

Week 47

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 29 november

Eerste advent

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Maandag 6 december

Tweede advent

Maandag 13 december

Derde advent

Maandag 20 december

Vierde advent

Donderdag 23 december

Kerstspel

Vrijdag 24 december

Kerstviering

Opmerkingen

Aangescherpte richtlijnen
Sinds dinsdagavond zijn de richtlijnen rondom corona weer iets aangescherpt.
Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de persconferentie van vanavond (vrij.26
november), maar gelukkig zijn de reeds uitgelekte berichten positief voor ons
onderwijs; we zullen hoogstwaarschijnlijk gewoon fysiek door kunnen gaan.
De belangrijkste extra regels voor het onderwijspersoneel, de ouders en kinderen
van onze school zijn:
▪
▪
▪
▪

▪

Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Ouders/verzorgers mogen zonder afspraak de school niet meer betreden.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een
negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder
het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid
naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid,
hoesten en koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het
coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.

Ook de basisregels, die al langer gelden, zullen we weer strakker handhaven:
▪ Regelmatig handen wassen
▪ Binnenruimtes ventileren
▪ Geen handen schudden

Advent
Een nieuwe tijd breekt aan. We laten de herfst achter ons en langzaamaan doet de
winter zijn intrede.
Aanstaande zondag is het eerste advent, dit vieren wij maandag op school.
Normaalgesproken verzamelen we met
de klassen in de zaal om samen te
zingen en te luisteren naar een
verhaal. Ook wordt daar dan de
eerste adventskaars aangestoken.
Deze kaars staat op een mooi
versierde tafel.
Door de aangescherpte maatregelen
willen we de kinderen zo min
mogelijk in een grote groep samen
laten zijn, dus zullen de
leerkrachten met de kinderen ieder
in hun eigen lokaal advent vieren.
De komende maandagen vieren we
eerste, tweede, derde en vierde
advent op deze manier.
In iedere klas wordt een
adventtuintje in een spiraalvorm
gemaakt (alleen op eerste advent).
In het midden brandt een grote
kaars. Kinderen gaan met hun kaarsje
één voor één de spiraal in en steken
hun kaarsje aan, aan de grote kaars
in het midden. Zo ontstaat in de
donkere tijd voor Kerst op deze dag
een zee van licht. We zingen hierbij
adventliedjes.

De kinderen mogen iedere adventviering iets moois van huis meenemen voor op de
tafel in de zaal:
Eerste advent maandag: iets uit het mineralenrijk(b.v. een mooi steentje)
Tweede advent maandag: iets uit het plantenrijk(een mooi blad, takje oid)
Derde advent maandag : iets uit het dierenrijk(een veer, plukje wol oid)
Vierde advent maandag: iets uit het mensenrijk(b.v. een mooie tekening)

Wat fijn dat ouders -ondanks alle
beperkingen- toch hun steentje bij
kunnen en willen dragen aan het
versieren van de school door het
samen maken van prachtige
adventskransen. Dank daarvoor!

Oproep handige mannen/vrouwen
Op het kleuterplein willen we graag een stukje van 3 meter bij ca 80 cm
bestraten. Onze conciërge Meindert heeft de bestrating er al voor geregeld, en
nu zoeken we een handige ouder, opa/oma, oppas, die deze stenen strak en netjes
op de juiste plek wil leggen. Wil je dit wel oppakken? Bel ons even (0314364032) of mail naar administratie@vrijeschooldekleineprins.nl

Sinterklaas
Aanstaande vrijdag zal Sinterklaas onze school met een bezoekje vereren. De
kinderen gaan eerst zoals normaal naar binnen. Daarna zullen zij, samen met de
kleuters, Sinterklaas op het grote plein opwachten. Sinterklaas zal na zijn
aankomst een rondgang doen in alle klassen, te beginnen bij de kleuters.
We willen de ouders vragen om buiten het plein te wachten wanneer zij de intocht
van Sinterklaas willen meemaken.
De legende van Sinterklaas:
"Heel lang geleden woonde er in het verre land Spanje een oude man die Nicolaas van
Myra heette. Hij was een eenvoudige en vrome man, die elke dag zijn stukje grond
bebouwde en zijn beesten verzorgde. De man was zeer geliefd in zijn dorp, omdat hij
altijd alles deelde van hetgeen zijn kleine landje aan groenten opbracht. Vaak gaf hij
zelfs meer weg dan hij zelf kon missen. Jaar in jaar uit woonde Nicolaas daar vredig.

Op een najaarsnacht teisterde een harde storm de streek. De regen stroomde met
bakken naar beneden. Bliksemflitsen schoten door de lucht. Op een gegeven moment
begon het zelfs hard te hagelen en te sneeuwen, zodat het hele land er wit en ijzig
uitzag. Het was een verschrikkelijk noodweer.
Het was deze nacht, dat er op de deur van Nicolaas van Myra werd geklopt. Het kloppen
was zacht en zwak en eerst hoorde hij het niet doordat het werd overstemd door de
harde storm buiten. Pas toen het kloppen wat harder en doordringender werd, werd het
door de oude man gehoord. Hij deed gauw de deur open. Buiten stond een arme vrouw
met haar kind, verkleumd van de kou.
“Kom binnen”, zei Nicolaas, “en
warm je bij het haardvuur”. De
vrouw strompelde met het kind in
haar armen de kamer in en viel
op haar knieën van
dankbaarheid. Gauw liet hij haar
opstaan en begeleidde haar naar
het vuur dat warm in de haard
knetterde. Hij haalde zijn warme
mantel, sloeg die om de vrouw en
haar kind heen en ging een
stevige maaltijd voor hen
klaarmaken. Na het eten legde hij
de twee in zijn bed, zodat ze een
goede nachtrust zouden hebben.
Die nacht werd het kind ernstig
ziek. Het had zware kou gevat en
er moest hulp worden gehaald.
De oude Nicolaas ging de koude
stormnacht in op weg naar een kruidendokter. Hij liep door de ijzige stormen met
sneeuw en hagelbuien, zonder mantel, want daarin lag het zieke kind nog gewikkeld. Na
een uur vechten tegen de storm en koude, kwam hij bij de woning van de kruidendokter
en klopte aan. Na een tijdje werd opengedaan. “Wat moet je hier?” vroeg de
kruidendokter bits. Nicolaas vertelde hem van het zieke kind, en smeekte hem mee te
gaan naar zijn huisje om te helpen. “Je denkt toch niet dat ik met dit weer naar buiten
ga?” was het antwoord dat hij kreeg. “Maar het kind zal sterven als er geen hulp komt,”
smeekte Nicolaas. “Beter het kind dan ik” schreeuwde de kruidendokter en hij sloeg de
deur met een klap dicht.
De oude Nicolaas strompelde verder. Zijn witte haren en zijn witte baard waaiden langs
zijn gezicht. Hoestend, rillend van de kou en met tranen in zijn ogen door de hagel en de
storm, liep hij verdrietig over het smalle pad verder. Plotseling kwam hem een oud
vrouwtje tegemoet. “Wat loop je daar treurig,” zei ze, “ga toch naar huis, straks word je
nog ziek door de koude”. Toen vertelde Nicolaas haar over het zieke kind. “Hier,” zei de
vrouw, “heb je kruiden, die zullen het kind genezen. Ga nu maar gauw naar huis,
voordat het te laat is.” En meteen nadat zij dit had gezegd was zij verdwenen. Rennend
en struikelend haastte hij zich naar huis. Eenmaal daar aangekomen, begaven zijn
krachten het. Hij sleepte zijn verkleumde en rillende lichaam naar het bed waar de
moeder met haar kind lag. Gelukkig, het kind zou gered worden. Het kind zou mogen
blijven leven.

Die nacht stierf Nicolaas. Omdat hij in zijn leven altijd deelde met zijn medemensen en
hij zelfs zijn eigen leven offerde voor dat van een kind, ontving Nicolaas het mooiste
geschenk dat je maar kunt bedenken. Vanaf dit moment mocht hij elk jaar een keer
terugkeren naar de aarde om de mensen te leren elkaar wat van zichzelf weg te geven.

Zo kan Nicolaas op aarde voortleven in de harten van de mensen. En de mensen zijn elk
jaar weer blij als zij de oude Nicolaas in hun hart mogen ontvangen. In de koude
najaarsdagen, aan het begin van de adventstijd, als de hele aarde wacht op de komst
van het Christuskind dat zijn licht op aarde zal komen brengen, gedenken de mensen
Nicolaas, door aan de kinderen en aan elkaar geschenken te geven. En zij noemen hem
de Heilige Nicolaas of Sint Nicolaas.”

Kleuters
De kleuters hadden zelf een
parcours gebouwd, eentje waar
je ONDER de andere kinderen
door moest kruipen. Wat een
pret!

Vorige week hebben de kinderen
van de gouden kleuterklas
kaartjes getekend voor Ozosnel,
het paard van Sinterklaas. Die
was namelijk op vrijdag 19
november jarig. Samen hebben ze
de envelop naar de brievenbus
gebracht. Gisteren kregen zij
post terug! Wat bijzonder om een
brief van Sinterklaas te krijgen.

Donderdagmiddag mochten alle kleuters één van hun euritmie-schoentjes zetten voor
Sinterklaas. En ja hoor…vrijdag waren ze allemaal gevuld met lekkers!

Klas 1-2
Sint is ook al helemaal
aangekomen in klas 1-2.

Klas 3-4
Juf Machteld heeft met haar klas “stokvechten” gedaan. Het is heel belangrijk
om een juist ritme te vinden in de verschillende gevechtshandelingen. Zo
groeit het vertrouwen in elkaar. De kinderen vonden het erg leuk om hier mee
bezig te zijn.

