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Sint Maarten:feest van het delen
Zondag 11 November is het Sint Maarten. 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 of fruit.
De kleutergroep zal Sint Maarten niet ongemerkt voorbij laten gaan. U zult in de
voorafgaande week de zelfgemaakte lampionnetjes van de kinderen kunnen
bewonderen. Op 9 november zullen de kinderen met hun brandende lampionnetje al
zingend door de school lopen. Zal dit de kinderen ook nog een lekkernij opleveren? Wie weet.

Herfst -Kabouterpad
Vrijdag 19 oktober gingen de kleuters van de
Nicolaasschool het kabouterpad lopen. Het was
heerlijk droog weer. Vol spanning zaten de
kinderen met hun laarsjes aan te wachten in de
kring tot ze op pad zouden gaan. Eindelijk was het
zover. De hulpouders waren klaar met het
uitzetten van het kabouterpad en de zoektocht
kon beginnen. Opgetogen gingen de verschillende
groepjes op weg. Ieder groepje moest een
kabouter zoeken. De kabouters waren goed
verstopt, maar dat was geen probleem voor de
kleuters. Werd er een kabouter gevonden dan
hing er een soms een kaartje aan de kabouter met
daarop een opdracht. Vol enthousiasme voerden
de kinderen en de hulpouders de opdrachten uit.
Er werden bladeren gezocht en ermee geritseld,
de omtrek van een boom werd gemeten, ze keken
onder het hoedje van een paddenstoel, ze
luisterden naar een prentenboek over een spin, en
ga zo maar door. Bij terugkomst in de klas waren
alle kleuters het over één ding eens. Ze hadden het
heel leuk gevonden. Al met al was het een
geslaagde middag die zonder hulp van de hulp
ouders niet tot stand had kunnen komen!
Heel erg bedankt lieve ouders voor het
bedenken, het neerzetten en opruimen van de
opdrachten en het begeleiden van de groepjes
kinderen. En natuurlijk bedankt voor de prachtige
rode kaboutermutsen die plotsklaps in de klas
waren verschenen. De kinderen vonden het
prachtig dat ze opeens in kaboutertjes werden
omgetoverd.

Een weekje meelopen
Elza van der Horst komt de week van 5 t/m 9
november meelopen in de kleutergroep. In
dezelfde tijd komt Mette-Marit de Bruin meelopen
in groep 4. Vanuit hun VMBO school leerjaar 4
hebben ze de opdracht gekregen om een
stageplek te zoeken die in de richting ligt van hun
opleiding. Wij wensen de meisjes veel plezier in de
genoemde groepen.

Dansvoorstelling gr. 3 en 4
Op woensdag 14 november bezoeken groep 3 en
4 de voorstelling ‘DRIE’ ( een stoere drieling op
avontuur) van Maas theater en dans. Ze spelen
deze voorstelling in de speelzaal van onze school.
De vierjarige drieling Jonas, Johan en Jacob loopt
weg van huis. De oudste is zeventien dagen te
vroeg geboren, heeft een paar ‘losse draadjes’ in
zijn hoofd en moet naar een speciale school. De
broertjes willen bij elkaar blijven en uit protest
gaan ze op reis naar oom Kees in Groningen, waar
ze vast met z’n drieën mogen wonen. Onderweg
beleven ze het ene avontuur na het andere. Ze
kibbelen, hebben honger, vechten met
koeienvlaaien en missen hun ouders. Een
theatervoorstelling over de bijzondere onderlinge
band van broers en over anders zijn.

Kinderviering Advent
Op zondag 2 december om 11:00 uur is er een
kindernevendienst. Tijdens de viering gaan wij met
de kinderen naar het parochiecentrum om een

adventskalender te maken. Wij beginnen met
deze kindernevendienst na de opening van de
viering in de kerk. Vanuit de kerk gaan wij naar het
parochiecentrum. Wij maken er een gezellige
ochtend van. Wij hebben iets te eten en te
drinken. Uw (klein) kinderen zijn van harte
welkom. Graag tot ziens!
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9 nov.: Sint Maarten op
school
13 nov.: studiemiddag vanaf
12.00 uur: alle kinderen vrij
14 nov.: Drie-voorstelling gr.
3&4
16 nov.: rapportbrief en
uitnodiging mee
19 nov.: rooster 10minutengesprekken hangt naast
de klas.
20 nov.: NB 28-06

