Vrijdag 5 november 2021

Week 44

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Donderdag 11 november

Sint Maarten

zie nieuwsbrief

Dinsdag 16 november

Knutselavond kleuters

Maandag 29 november

Eerste advent

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Maandag 6 december

Tweede advent

Maandag 13 december

Derde advent

Maandag 20 december

Vierde advent

Sint-Maarten
Donderdag 11 november wordt ook bij ons op school Sint-Maarten gevierd. SintMaarten is de viering van de naamdag van St-Martinus. Martinus werd geboren in het
jaar 316 na Christus. Op zijn 15e werd hij soldaat in het Romeinse leger. Op een
dag kwam hij in een stad in
Frankrijk aan, het was erg
koud. Bij de stadspoort zat
een bedelaar die gekleed was
in lompen. De man had het zo
koud dat Martinus zijn mantel
in twee stukken scheurde en
de bedelaar de helft van zijn
mantel gaf. Diezelfde nacht
droomde Martinus van Jezus
die gekleed was in zijn
mantel. Dit zag hij als een
teken uit de hemel. Martinus
verliet het leger en liet
zich dopen, hij werd monnik.
Hij probeerde overal goed te
doen en arme mensen te
helpen. Uiteindelijk werd hij
bisschop van Frankrijk. Na
zijn dood werd hij heilig
verklaard. Sint Maarten is
het eerste feest van de grote
advent. Het is ook het eerste
feest dat in het teken staat
van het licht, maar ook van
elkaar zien en delen. De
natuur toont zich op zijn
aller ruwst, de mens trekt
naar binnen in de warme
omhulling van het huis en ontsteekt er het vuur en de lichten. Waarom gaf Maarten
niet zijn hele mantel? Wat is dat voor een gift, een halve mantel? Een mantel was
een rijk bezit, waar je een half leven mee deed. Kleding werd eindeloos versteld
en als je nagaat dat de soldaten hun hele uitrusting inclusief paard zelf van hun
soldij moesten betalen, geen vetpot, dan kun je wel nagaan dat die mantel een zeer
kostbaar bezit was, die ook nog eens als deken diende. Maar er schuilt nog een
diepere betekenis in het schenken van de halve mantel. Dit feest gaat over delen.
Maarten was een verstandig man, hij deelde de mantel, hij hield ook nog wat voor
zichzelf. Als bedelaar krijg je een halve mantel, die van buitenaf naar je toe kan
komen, de andere helft zal je zelf door eigen innerlijke activiteit moeten laten
ontstaan. Een ander kan jou niet geheel omhullen, je zult er zelf ook aan moeten
bijdragen. Anderzijds moet de schenker niet onverstandig zijn. Het is goed te
delen, maar niet zo, dat je zelf bevriest. Roofbouw op jezelf plegen door je
helemaal weg te schenken maakt je uiteindelijk tot een bedelaar. De omhulling die
wij iemand schenken moet niet verstikkend zijn, maar de ander in zijn waarde laten
en hem/haar innerlijke kracht geven om door te gaan en uiteindelijk zelf weer het
heft in handen te nemen.

Sint-Maarten op school
Donderdag 11 november wordt Sint-Maarten gevierd.
Let op: vanwege aangescherpte coronaregels verandert er het een en ander in het
programma:
* Kleuters maken thuis met hun ouders een lantaarn. Wij vragen de ouders om deze
donderdagochtend (11 nov.) mee te geven, voorzien van naam.
* Kleuterouders brengen hun kind voor de optocht (om 17.00u), naar de klas en
lopen daarna gelijk door naar het kleuterplein. Let op; 1 ouder (of opa/oma) mag
mee naar binnen, via de kleuteringang.
* Alle andere ouders wachten op het grote plein.
De schooldag is gewoon om 14.00u afgelopen, maar om 17.00u verzamelen we weer op
school voor de optocht.
Klas 5-6 wordt al eerder op school verwacht. (klas 6: 16.30u, klas 5: 16.45u)
De kinderen gaan dan naar binnen, naar hun eigen klas. Ouders mogen buiten op het
grote plein wachten op de optocht, bij mooie muziek en een gezellig vuurtje.
Daarna start de optocht. De kleuters lopen naar het parkje waar ze appelvrouwtjes,
notenmannetjes en bakkertjes tegenkomen. De optocht van klas 1 t/m 4 gaat door de
wijk.
Na afloop sluiten we nog even samen af op het grote plein. Daar staat klas 5/6,
samen met de muziekgroep, klaar om u warm te ontvangen met muziek en warme
chocolademelk.
De schoolbel zal het einde van de avond inluiden.
Aangezien we dan met een grote groep op het plein zijn, het waarschijnlijk al
donker is en we een vuurkorf op het plein hebben staan, is het belangrijk dat u
tijdens deze afsluiting zelf goed op uw kind(-eren) let.
Klas 1 t/m 4 nemen mee naar school donderdag 11 november:
· Een knolraap, knolselderij, een grote rode biet, een suikerbiet of een pompoen.
· Een scherp mesje
· Een appelboor
· Een lepel
· IJzerdraad
· Een hol stokje bv bamboestok of
vlierstokje of een wc- rolletje
· Een waxinelichtje
Voor de kleuters die van tevoren thuis
een lantaarn maken:
Hoe maak je een lantaarn?
- Neem een knolraap, knolselderij, een
grote rode biet, een suikerbiet of een
pompoen.
- Snijd met een groot mes het bovenste
kapje eraf. Ongeveer een kwart deel.
Bewaar dit want dit wordt het deksel.
- Hol deksel en knol uit met een lepel, appelboor of meloenschepje. Zorg ervoor
dat de wand ongeveer 1 cm dik blijft.
- Maak een holletje in de bodem en zet het waxinelichtje erin.
- Teken met een potlood figuurtjes aan de buitenkant van de knol. Snijd ze
voorzichtig uit met een mesje. Niet door en door: zorg dat er een dun wandje
overblijft.
- Boor drie luchtgaten in het deksel met de appelboor.
- Bevestig ijzerdraad aan knol en deksel, op zo'n manier dat het deksel opgetild
kan worden om het lichtje aan te steken.
Tenslotte voorzie je de lantaarn van naam.
Succes en veel plezier!

Tuingroep
Afgelopen zaterdag is de tuingroep weer actief geweest rond onze school. Wat een
werk is er verzet! Chapeau voor deze actievelingen!

Olifantenpaadje
We merken dat veel ouders een zogenaamd olifantenpaadje nemen om van het
kleuterplein naar het grote plein en vice versa te komen. We willen jullie vragen
om de officiële route langs de weg te nemen. Zo worden de leerlingen niet
afgeleid.

Een berichtje van de avondvierdaagse-commissie
Van 16 tot en met 21 mei 2022 vindt de Avondvierdaagse in Doetinchem
afgelopen 2 jaar is deze helaas niet doorgegaan i.v.m. Corona. Laten
dit jaar de avondvierdaagse wel door kan gaan. Maar, Avondvierdaagse
heeft een oproep geplaatst omdat ze vrijwilligers te kort komen. Met
aantal vrijwilligers kunnen ze niet zorgen voor de veiligheid van de

plaats. De
we hopen dat
Doetinchem
het huidige
wandelaars.

Ben jij/ je buurman/ een familielid/ etc. beschikbaar in de week van 16 t/m 21 mei
2022 van 17.45 tot 19.30 en wil je 1 of meerdere avonden helpen dan kan je je
aanmelden als vrijwilliger door te mailen naar avond4daagse.doetinchem@gmail.com
Let op, dit is een oproep voor vrijwilligers vanuit de organisatie Avond4daagse
Doetinchem. Ter zijner tijd hebben wij, De Kleine Prins, ook vrijwilligers nodig
voor b.v. het uitdelen van fruit.
Groeten,
Mariëlle Jippes en Ann-Katrin Emaus (organisators avondvierdaagse De Kleine Prins)

Uitstel Athena-middag
Stichting Athena organiseerde voor personeel, ouders en rvt-leden een verbindende
middag op zaterdag 13 november.
Hoewel we al veel aanmeldingen hebben ontvangen, laten we je via deze weg weten dat
we besloten hebben deze middag te verplaatsen naar het nieuwe jaar, namelijk
naar: zaterdag 2 april 2022.
Onverstandig vanwege oplopende besmettingen
De afgelopen dagen werd namelijk steeds duidelijker dat een bijeenkomst zoals wij
die voor zaterdag 13 november in gedachten hadden, niet verstandig is tegen het
licht van de oplopende Coronabesmettingen. Om die reden hebben we besloten deze
bijeenkomst uit te stellen. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer, maar we hopen op
deze nieuwe datum op een fijne manier alsnog met elkaar in verbinding te komen.
Wil je je alvast aanmelden voor 2 april? Dat kan!
Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je graag aanwezig zijn bij deze verbindende
middag op zaterdag 2 april 2022 met Josien de Vries in Apeldoorn? Meld je dan via
dit aanmeldformulier.
Heb je een vraag?
Stuur dan even een mailtje naar mvanderaa@vsathena.nl.

Kleuters
De gouden kleuters hebben deze periode over spinnen gewerkt.
Liedje:
De spin Wiedewin, de spin Wiedewin
Die weeft een web, die weeft een web
De spin Wiedewin, de spin Wiedewin
Daar vangt hij vliegjes en mugjes in

Versje bij de kastanjespinnen:
Zilverdraad die kleine spin
Klimt vol trots haar webje in
Bovenaan gaat ze 'ns kijken
Hoe ze haar huisje nu vindt lijken
Zilverdraadje is tevreden
En klimt vlug weer naar beneden

Het spelletje dat
bij het versje van
Zilverdraad hoort
is nog een beetje
moeilijk, maar we
hebben veel
plezier bij het
oefenen.

In het vrije spel zijn de kralenplanken momenteel favoriet. Hierbij komen veel
vaardigheden aan bod. Denk aan tellen en sorteren, maar ook de fijne motoriek ter
voorbereiding op een goede pengreep. Voor de kinderen is het vooral fijn om te
doen.

