
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 2 dec. – vrijdag 6 dec. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Adventstuin 

 

  Sinterklaas 

 

Studiedag,  

alle kinderen vrij  

 
Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)  

maandag 9 dec. – vrijdag 13 dec. maandag 16 dec. – vrijdag 20 dec. 

ma 9 dec.  2e Advent 

do 12 dec.  Paradijsspel  

ma 16 dec. 3e Advent 

     GMR 

di 17 dec.  Kleuterkerstspel 

do 19 dec.  Kerstviering, school tot 12.30 uur 

    Kerstspel  

vrij 20 dec. Studiedag, alle kinderen vrij  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Nicolaas: hij komt, hij komt…. 
 

“Hij komt,hij komt!”, roepen de kinderen bij de intocht van Sint Nicolaas. “Hij komt, hij 
komt”  is de vertaling van het Latijnse woord: adven(i)t, dat “komst” betekent.  

“Hij komt!” Maar wie eigenlijk? Rond het moment dat de advent aanbreekt zijn er drie 
ruiters in de herfsttijd die onze aandacht gevraagd hebben: 

- 29 september, Sint Joris (of Sint Michaël), hoog op zijn paard, vol kracht en vuur, die 

met zijn lange lans de kronkelende draak diep onder hem verslaat. 

-  11 november, Sint Maarten, hoog op zi jn paard, vol l iefde en warmte, die met zijn 

lange zwaard zijn eigen mantel doorsnijdt om met de bedelaar onder hem te delen. 

- 5 december, Sint Nicolaas, hoog op zijn paard, vol wijsheid en aandacht, die met zijn 

trouwe helper onze goede daden rijk beloont met lekkers en geschenken. 

Drie reusachtige ruiters die aan het Kerstkind, dat komt, vooraf gaan. Zij beheersen de 

herfsttijd, waarin het zonlicht iedere dag verliest van de nacht en de kracht van de 

duisternis om ons heen aan de winnende hand is. 

De feesten van de herfst nemen ons mee op weg de donkere tijd in. Het is niet voor niets 

dat het eerste l ichtfeest plaatsvindt in de tijd dat de natuur aan haar winterslaap begint. 

De bladeren vallen van de bomen, planten ontkiemen niet meer. Het leven trekt zic h diep 

terug in de aarde. We worden niet meer gedragen door het zonlicht van de zomertijd, 

maar moeten op eigen kracht van binnen uit kunnen gaan stralen.  

In een mooi adventslied, dat wij ieder jaar op school zingen, wordt dit prachtig verwoord:  

 

 Donker wordt de aarde 

 De bomen zijn nu kaal  

 Voor ’t kwaad beware ons  
 De dappere Michael  

 De dappere Michael  

 Heil ige Sint Maarten 

 Hij schonk ons offerkracht 

 Advent is nu gekomen  

 En heel de wereld wacht 

 En heel de wereld wacht 

 Nicolaas wil helpen 

 Een beter mens te zijn 

 Opdat het kerstlicht strale 

 In onze harten rein 

 In onze harten rein 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 14 – 29 november 2019 

  

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

De eerste ruiter, Sint Michaël, helpt ons het kwaad (in onszelf) te overwinnen. De tweede 

ruiter, Sint Maarten leert ons medeleven te tonen, door de nood van een ander te zien 

en hem iets van zichzelf te schenken. De derde ruiter, Sint Nicolaas ‘wil helpen  een beter 

mens te zijn’…. Voor jonge kinderen is hij een gulle schenker, die goede daden beloont 
(‘Wie zoet is krijgt lekkers’). Grotere kinderen en volwassenen verdiepen zich in elkaar, 
vervullen elkaars wensen door het schenken van goede gaven én spiegelen elkaar via de 

humor (in de sinterklaasgedichten) op een grappige manier iets van hun 

onhebbelijkheden. Zo leeft Sint Nicolaas elk jaar opnieuw in ieders hart en helpt hij ons 

‘een beter mens te zijn, opdat het kerstlicht strale in onze harten rein’.  
Want via de feesten van de herfst, met de drie ruiters te paard kunnen we komen tot de 

verstil l ing van de advent: en verwachten wij de komst van het l icht temidden van het 

donkerste moment in het jaar. Hij komt, hij komt!’ 
 

In deze stemming zullen wij ook het Sinterklaasfeest vieren op onze school. Een mix van 

vrolijkheid, plezier en gezell igheid temidden van de meer ingetogen verstil l ing die de 

adventperiode met zich meebrengt.  

 

Op donderdag 5 december zal de 

goedheiligman ook onze school met een 

bezoek vereren! De kinderen zullen hem 

feestelijk verwelkomen in de hal, waarna hij 

de jongere kinderen (kleuters en daarna 

groep 3 t/5) in de aula een bezoek zal 

brengen. De oudere kinderen vieren het 

feest met het maken van surprises en 

gedichten voor elkaar.  

De schooltijden zijn deze dag zoals 

gebruikelijk: 8.30 – 14.30 uur.  

De kinderen krijgen op school een 

mandarijntje en een beker chocolademelk. 

Verder gewoon fruit, brood en drinken 

meegeven a.u.b.  

 

Vrijdag 6 december is er een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.  

 

 

 
 

 

Kindertehuis St. Maarten 

 

Leontien van Enckevort heeft deze week het kindertehuis bezocht waar we in 2017 geld  

voor hebben ingezameld middels een sponsorloop en gedeelte van de opbrengst van de 

jaarmarkt. 

Leontien was er diep door geraakt: op dit moment zijn er in het kindertehuis 17 kinderen 

tussen 3 en 13 jaar.  

Sally Benjamin en haar man zorgen al meer dan 30 jaar voor kinderen uit allerlei moeilijke 

situaties. Ze waren heel bli j met wat we destijds gestuurd hebben. Het was zoveel dat zij 

er weer veel andere mensen mee hebben kunnen helpen. 

 

 

 

 
 

 

Vrijdag 6 december is een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij. 

 

Donderdag 19 december, school tot 12.30 uur. 

Vrijdag 20 december is een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij . 

 



 

Kerstspelen 2019     

 
Opnieuw zullen dit jaar ouders en leerkrachten ervoor zorgen dat de 

kerstspelen gespeeld worden. Met de nodige ernst en met alti jd veel plezier 

willen zij een vertrouwde traditie van onze school in ere houden.  

 

De kerstspelen op de Vrije Scholen 

Ieder jaar worden op alle Vrije Scholen de Kerstspelen opgevoerd. Vele weken 

wordt er door de leraren en ouders intensief gerepeteerd om deze oude spelen 

als een waar kerstgeschenk voor de kinderen tot leven te brengen. 

 

De grote kracht van deze spelen zit hem in de traditie. 

Door de jaarlijkse terugkeer zijn ze verbonden met de kersttijd.  

In de herhaling groeit de innerlijke verbinding 

met de prachtige beelden uit de spelen. 

Wij hopen de kinderen hierin nog jaren mee te kunnen nemen.  

En u als ouders natuurlijk ook. 

 

 

Oorsprong van de spelen 

Vier spelen worden er opgevoerd. Wat zijn dit voor spelen, dat ze ieder jaar weer opnieuw voor de kinderen worden gespeeld, al 

vanaf 1919, het jaar waarin de eerste Vrije School in Stuttgart werd opgericht? 

 

Het zijn de middeleeuwse kerstspelen uit het dorpje Oberufer in West-Hongarije. 

 

De bewoners van Oberufer, een dorpje op een klein eilandje in de Donau, kwamen in de 16e eeuw uit westelijker streken 

(waarschijnlijk uit de streek rond het Bodenmeer) naar hun nieuwe woonplaats om zich daar als wijnboeren te vestigen. Ze namen 

hun oude tradities, waaronder de kerstspelen, mee. 

 

In de loop van de eeuwen bleven de spelen in hun oorspronkelijke vorm bewaard. De gesproken taal is door de vertaler in dezelfde 

stemming vertaald, waardoor het ouderwets en wat boers klinkt. De ervaring leert dat je de eerste keer lang niet alles kan verstaan. 

Ook de kinderen niet, maar kijk en luister met je hart, dan versta je de beelden die je ziet. 

 

‘Gegroet vader en moeder, familie en vrinden, wij hopen dat ons spel uw hart mag vinden!’  

aldus de sterrenzanger in het kleuterkerstspel. 

 

Beelden van de drie spelen 

Deze drie spelen horen heel wezenlijk bij elkaar: het Kersts pel (zowel het spel voor de kleuters als voor de kinderen van groep 3 

tot en met 8) als antwoord, als vervulde belofte op het mensheidsdrama dat in het Paradijsspel wordt getoond, het 

Driekoningenspel als een hoogst actueel appèl op ons om de juiste keuzes te maken in ons leven. 

 

Het Paradijsspel  is toegankelijk voor de kinderen vanaf groep 5, die zelf het Paradijsverhaal uitgebreid in de klas hebben beleefd.  

Hierin is het volgende te zien: 

 

de schepping van de mens door God, het leven in het paradijs in verbondenheid. Het binnentreden van het (voor de ontwikkeling 

van de mensheid noodzakelijke) kwade met de duivel, het eten van de verboden vrucht van de boom van de kennis van goed en 

kwaad. De verdrijving uit het paradijs en de hoop op verlossing, die door de engel gegeven wordt in het Paradijsspel:  

"Zo gaat en uit den hove treed, tot ik U langzaam wederkeren heet". 

 

Het Kerstspel  wordt gespeeld voor alle kinderen: 

een versie voor de kleuters, gespeeld door kinderen van groep 8. 

een versie voor de kinderen van groep 3 tot en met 8, gespeeld door leraren en een enkele ouder. Hierin is het volgende te zien: 

 

De geboorte van het Licht in de aardse duisternis en de aanbidding door de herders. 

 

 



 

Het Driekoningenspel  wordt geschikt geacht voor de kinderen vanaf groep 6, die het verhaal in de klas al beleefd en besproken 

hebben. Hierin is het volgende te zien: 

  

De dramatische bedreiging van dit Licht in het Driekoningenspel door Herodes en zijn handlangers, geïnspireerd door de duivel . 

 

 

Praktische info 
 

Paradijsspel 

12 december 17.00 uur en 19.00 uur 

(voor kinderen vanaf groep 5, ouders en belangstellenden) 

In de aula, duur: ongeveer 45 minuten 

Komt u met jongere kinderen, dan kunnen zij het eerste spel opgevangen worden op school.  

 

Kerstspel voor de kleuters  

dinsdag 17 december 17.00 uur  

(voor kleuters en hun ouders) 

In de aula, duur: ongeveer 30 minuten 

Komt u met jongere kinderen, dan kunnen zij het eerste spel opgevangen worden op school.  

 

Kerstspel  

19 december 17.00 uur en 19.00 uur 

(voor kinderen vanaf groep 3, ouders en belangstellenden) 

In de aula, duur: ongeveer 60 minuten 

Komt u met jongere kinderen, dan kunnen zij het eerste spel opgevangen worden op school.  

 

Drie koningenspel  

10 januari 19.30 uur 

(voor kinderen vanaf groep 6, ouders en belangstel lenden) 

In de aula, duur: ongeveer 60 minuten 

Geen opvang aanwezig 

 

Let op: 

Omdat wij de spelen als lestijd beschouwen en de kinderen, ter compensatie, een middag vrij geven, verwachten we dat alle 

kinderen komen. 

 

Uit de schoolgids: 

“Uren van sommige jaarfeesten worden meegeteld in de totale urenberekening van het onderwijs aan uw kind. Door het 

meerekenen van die uren als onderwijsuren is de aanwezigheid bij de verschillende jaarfeesten niet vrijblijvend. Deze 

onderwijsuren komen op een andere manier terug b.v. bij studiedagen of andere vrije uren.” 

 

 


