
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 16 dec. – vrijdag 20 dec. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3e Advent  

GMR 

 

Kleuterkerstspel, 

17.00 uur 

 

 Kerstviering,  

school tot 12.30 uur 

 

Kerstspel,  

17.00 uur en 19.00 uur 

 

Studiedag,  

alle kinderen vrij 

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

maandag 23 december 2019 – vrijdag 3 januari 2020 

 

 

 

Kerstspelen 2019     
Opnieuw zullen dit jaar ouders en leerkrachten ervoor zorgen dat de 

kerstspelen gespeeld worden. Met de nodige ernst en met altijd 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 Kerstspel (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. 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 16 – 12 december 2019 
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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 belangstellenden) 

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.” 

 

 

 



 

 
 

 

 

Donderdag 19 december, school tot 12.30 uur. 

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

 

 
 

 
 

 

Nieuws van ’t winkeltje 
 

Wij hebben nieuw in ons assortiment voor de kille donkere feestdagen: 

- Bijenwas kaarsen van Bronlaak, scherp geprijsd 

- Decoratie bijenwas om kaarsen mee te versieren 

- Geconcentreerde natuurlijke Stockmar waterverf (te verdunnen) 

- Vlieger papier vierkant voor sterrenvouwen 

- Vilt wol en viltnaalden 

- Bijenwasraat om zelf kaarsen mee te rollen 

- Sfeervolle kerstkaarten 

- Kleine kersthangers met kristal in het midden 

 

Niet vergeten kwaliteit bijenwas krijtjes, potloden, modelleer bijenwas en prachtige 

prentenboeken hebben wij heel het jaar door. Kom gerust langs! 

 

Juf Annamarie, 

’t Winkeltje (In de kleuter en kindertuin gang) 

 

 

 

Waarschuwing: Verboden te parkeren 

 

Het lijkt er op alsof geel aantrekt in plaats van afstoot. 

Bij de ingang van de school aan de Eva Monixweg staat er een duidelijke gele 

parkeerstreep. Een gele doorgetrokken streep houdt een streng verbod in. Op de plek 

naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. 

Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod. Zo leren we dat de kinderen aan tijdens 

de verkeerslessen. Er ontstaat de laatste tijd echter een vreemde situatie voor de 

kinderen van onze school. Zo gauw ze de school verlaten of binnenkomen, zien ze dat zij 

iets moeten leren dat door enkele volwassenen niet zo wordt toegepast. 

Er staan regelmatig auto’s stil om kinderen te brengen of te halen.  
 

We willen u nadrukkelijk, in overleg met de wijkagent, hier op attent maken dat de gele 

markering er niet voor niets is. 
 

In het overleg heeft ze ons nadrukkelijk gewezen op de serieuze gevaren die in deze 

situaties kunnen ontstaan. 

De situatie die ontstaat wanneer daar auto’s stilstaan is ronduit gevaarlijk voor 
overstekende kinderen en voor fietsers.  

Het uitzicht wordt door de auto’s beperkt voor anderen. 
Vreemd dat daar de laatste tijd toch weer ouders met hun auto stoppen om hun 

kinderen uit de auto te laten. 

Zeker vreemd als je beseft dat we als school bevoorrecht zijn met  meerdere flinke 

parkeerterreinen, waar het veiliger is voor alle kinderen en voorbijgangers. 

Zeker vreemd als je beseft dat hier het aspect telt van haast en gemak. Deze bestuurders 

laten 1-2 minuten winst prevaleren boven de veiligheid van kinderen. 

We willen u hier op attent maken dat we daar aandacht voor hebben. Ook met de 

kinderen zullen we dit bespreken. Blijft dit voortduren dan kiezen we in overleg met de 

wijkagent voor andere acties om de veiligheid voor alle kinderen te bewaken. 

 



 
 

 

 

Mand met gevonden voorwerpen 

 

De mand zit weer overvol met jassen, mutsen, paraplu’s, broodtrommels etc. etc.. 

Komt u eens een kijkje nemen of er iets van uw kind(eren) in zit. 

Na de kerstvakantie gaat alles wat nog in de mand zit naar een goed doel. 

 

 
 
 

 

 

Belangrijk verzoek 

 

Om vandalisme te voorkomen verzoeken we u, voordat de kerstvakantie begint, alle 

fietsen uit het fietsenhok mee naar huis te nemen.  

Wilt u hiervoor zorgdragen a.u.b. 

 

 
 

 

Seminar met Michaela Glöckler 

 

Bijdrage en gesprek met Michaela Glöckler over de gezonde ontwikkeling van het 

opgroeiende kind en de dagelijkse praktijk met digitale media. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 
 

 

Annatheater 

Toneelgroep Vreemd Beest   speelt “Het echte kerstverhaal”. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/12/Flyer-Growing-up-Healthy-in-the-World-of-Digital-Media.pdf
https://www.annatheater.nl/article/750/theaterproject-toneelgroep-vreemd-beest-kerst.html
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/12/Annatheater-Het-echte-kerstverhaal.pdf
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