
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fonteintje wk. 46 

 

Donderdag 17 november:      “Ronja” Toneelvoorstelling (klas 3-4) 

Vrijdag 18 november:      Boerderijschool (klas 3-4) 

Maandag 28 november:      1e Advent 

Maandag 5 december:      Sinterklaasviering (tot 13:00uur les) 

Maandag 12 december:      3e Advent 

Maandag 19 december:      4e Advent 

 

Bericht directeur 

 

Ophalen en wegbrengen kleuters 

In het teamoverleg van vorige week donderdag is gesproken over de maatregelen die zijn genomen 

ten aanzien van het wegbrengen en ophalen van de kleuters. In de Corona-periode hebben we een 

andere route aangehouden. We brengen nu alles terug naar de “oude situatie”. Dat wil zeggen dat de 

poort aan de Kortestraat dicht gaat. Ouders kunnen hun kind via de ingang aan de Rusthuisstraat en 

het grote plein naar het kleuterplein brengen. Ophalen kan ook via het grote plein. Doe dat niet eerder 

dan 13:00 uur. Dan kunnen de kleuters nog ongestoord spelen en opruimen. Kleuters kunnen worden 

opgehaald bij de bankjes.  

 

Opbrengsten klas 5-6 

De hapjesmarkt in september en de Sint Maarten viering afgelopen vrijdag waren een enorm succes! 

Nogmaals bedankt voor de grote opkomst en alle hulp en moeite die iedereen erin heeft gestoken! 

 

De kinderen hebben met beide activiteiten ruim 1650 euro opgehaald! Dit bedrag zal oa. worden 

besteed aan het kamp van klas 5-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegels 

De kinderen die gelopen hebben voor de 

Kinderpostzegels hebben bij de Esch in totaal 160 

bestellingen gedaan en daarmee een bedrag 

opgehaald van 2420 euro. Ook daar mogen jullie erg 

trots op zijn! De opbrengst hiervan gaat nl. naar de 

steeds grotere groep kinderen die door zorgen of 

problemen thuis vastloopt op school.  

Een week lang gingen in totaal ruim 125.000 

basisschoolleerlingen langs de deuren om deze 

kinderen een steuntje in de rug te geven. 



 

Adventsviering 2022 

Dit jaar vieren we advent op maandag 28 november, 12 en 19 december. 5 december is er geen 

viering vanwege Sinterklaas. We gaan advent dit jaar 

buiten vieren.  

We vragen jullie (ouders) om op bovengenoemde 

maandagen op school te komen met een lichtpotje. Op 

het plein stellen de kinderen zich op rondom een krans 

van groen die is neergelegd. Ouders komen daarachter 

te staan met het lichtje. Ouders die het leuk vinden om 

voorafgaand aan de viering  adventsliedjes te zingen 

kunnen zich vanaf ongeveer 8:15 u. aansluiten bij het 

koortje dat naast de ingang staat opgesteld.    

 

Om 8:25 u. luiden we de bel zodat we 8:30 u. kunnen 

beginnen met de viering.  

We zullen de adventsspreuk uitspreken, de eerste 

kaars aansteken in de krans, het kinderorkest zal 

spelen o.l.v. Miranda en we zingen samen 

adventsliedjes. Na ongeveer 15  minuten gaan de kinderen naar binnen voor het verhaal en is het 

programma voor ouders ten einde.    

We hopen dat jullie op de genoemde data even de tijd nemen om samen met de kinderen de 

adventsperiode in te gaan. 

De kleuters vieren de  1e advent in de klas, de 3e en 4 e advent vieren ze met klas 1 t/m 6 op het plein. 

Kleuterouders zijn dus ook van harte welkom. 

 

In de week voorafgaand aan advent kunnen ouders van 8.30 u. tot 8.45 u. de adventsliedjes 

meezingen in klas 1/2.  

 

Opbouw advent                                            

Om de school in adventsstemming te brengen, versieren we de school op vrijdag 25 november om 

13:00 uur met ouders van de hulplijst: klassenouders klas 1-2, ouder van Rosa, Tobin, Sterre en 

Edina. 

  

De Adventstijd  

Het woord Advent komt uit het Latijn 'adventus' en betekent “komst”. Het is de “komst” van het licht 

op aarde met als hoogtepunt Kerstmis. Hieraan gaat de adventstijd vooraf en deze begint vier 

zondagen voor Kerstmis. De stormen van de herfst en de strijd van Michaël zijn beëindigd. De 

Germanen beleefden deze tijd als een nieuw begin. Al het oude werd opgeruimd, zelfs de vuren werden 

gedoofd en er werden nieuwe vuren aangelegd. De dagen worden korter, het licht wordt schaarser en 

wij zijn op weg naar de langste nacht.  Rond 21 december bereikt de zon haar diepste punt, de aarde 

heeft alle levenskrachten in zich teruggetrokken.  

Op school verdwijnen nu ook alle herfstspullen van de 

jaartafels en nachtblauwe kleden, de kleur van de 

hoop en verwachting, worden erop gelegd. Door deze 

kleur geeft men al aan dat er iets komende is. In deze 

donkere tijd wordt men als mens teruggeworpen op 

zichzelf en het verlangen naar de komst van het Licht 

is voelbaar. Kaarsen worden graag ontstoken voor 

meer licht. De adventstijd biedt de mogelijkheid om in 

stilte en met innerlijke rust zich voor te bereiden op 

de viering van de geboorte van het stralende licht. 

Hoe meer we in staat zijn de stemming van het 

verwachten vast te kunnen houden, des te intenser 

kunnen we de vervulling ervan beleven.  

 

De adventskrans en adventskalender helpen ons de 

tijd van afwachten op dat wat komt zichtbaar te maken door:   

 

• iedere zondag een nieuwe kaars in de krans te ontsteken,   

• iedere dag een deurtje van de kalender te openen. 

 



Op school is het een traditie om met Advent een “Paradijstuin” 

op de jaartafel te maken waarin alle vier rijken, die van de 

stenen, planten, dieren en mensen in harmonie samen gaan.                           

In de eerste week wordt er een mooie steen neergelegd.  
In de tweede week komen mos, dennengroen en een klein 

bloeiend plantje, of zelfgemaakte papieren rozen erbij.   
De derde week zijn de dieren aan de beurt, de ezel, de os en 

de schapen. Maar er kunnen ook andere geboetseerde dieren 

verschijnen. alles leeft vreedzaam naast elkaar!  
De vierde week komen de herders op het veld. Maria en Jozef 

zijn op weg naar de stal. Vaak worden zij ergens in het 

klassenlokaal gezet en de kinderen zorgen er voor dat ze op 

de juiste dag de stal bereiken.   

Naast de blauwe kleur van de hoop en verwachting kan nu 

ook het rood van het levende toegevoegd worden. Deze beide 

kleuren komen terug in het kleed van Maria. Als de 

“Paradijstuin” na vier weken voorbereiding klaar is, zal ieder kind vanuit het hart het Kerstkind kunnen 

verwelkomen.  

 

Sinterklaas als Adventsheilige  

Vanaf half november stijgt uit 

Nederland de geur op van speculaas, 

pepernoten, chocolademelk en 

mandarijntjes. Die kruidige, zoete 

geur roept meteen levendige 

herinneringen op aan de warmte van 

het Sinterklaasfeest, aan het mysterie 

van schoentje zetten en de opwinding 

van pakjesavond. Aan het begin van 

de adventstijd is Sinterklaas een feest 

voor kleine en grote kinderen, dat 

veel mensen nog steeds recht uit het 

hart kunnen vieren. 

 

 

 

 

Tekst: Tineke Croese 

Net als elk land kennen ook wij in Nederland tradities waar we niet meer bij stilstaan. Soms zien we 

pas door de ogen van een vreemdeling het ongewone ervan. Wat is er gewoner – vinden wij – dan dat 

een jarig kind een traktatie meebrengt voor zijn klasgenootjes? Maar de Duitser Herbert Hahn, die 

enige tijd op een Nederlandse vrijeschool werkte, moest hier erg aan wennen: een jarige die 

‘geschenkjes uitdeelt’ (trakteert)! En daarvoor worden dan vanzelfsprekend alle lessen onderbroken, 

ook al geeft dat onrust! Vanuit die ervaring stond hij er dan weer niet van te kijken dat het 

Sinterklaasfeest hét grote feest van Nederland is. Oók een verjaardag waarbij de jarige geschenken 

uitdeelt. En óók een feest dat een stukje onrust brengt in een tijd die eigenlijk om stilte vraagt. Want 5 

december valt meestal in de eerste, soms in de tweede week van de adventsperiode, de stille tijd die 

aan Kerstmis voorafgaat. Hoe valt dat te rijmen? 

 

Schenkende heiligen 

In de adventstijd verwachten we de geboorte van het kerstkind dat zichzelf weggaf aan de mensen. In 

die tijd lijkt zich overal een schenkende kracht te openbaren. Sint-Nicolaas is namelijk in de zes weken 

voor Kerstmis niet de enige die geschenken brengt. De rij van schenkende heiligen wordt geopend 

door Sint-Maarten (11 november) die zijn halve mantel weggeeft. De heilige Elisabeth (19 november) 

en de Zweedse Sint-Lucia (13 december) schenken brood aan de armen. In veel landen komt het 

kerstkind zelf met geschenken en in Zuid-Europa en Rusland laten de drie koningen op weg naar het 

kerstkind een geschenk achter in de sok van alle kinderen. Sint Nicolaas voegt zich moeiteloos in deze 

rij schenkende heiligen. In Nederland blijft zijn feest echter niet beperkt tot één dag, maar neemt het 

de hele periode van half november tot pakjesavond in beslag. 

 

Onrust tijdens advent 

Bovendien komt Sint-Nicolaas niet alleen. Hij wordt vergezeld door een luidruchtig, kleurrijk en vrolijk 

https://www.antroposofiemagazine.nl/wp-content/uploads/www.antroposofiemagazine.nl-sint-nicolaas-als-adventsheilige-sint2.jpg


volkje van helpende Pieten. In het rumoer van de Pieten hoor je het loeien van de novemberwind: als 

buiten de herfststormen de aarde schoonvegen, halen de Pieten de bezem door ons innerlijk. Het is 

hun taak om ons bewust te maken van onze tekortkomingen. Naast het licht van Sint-Nicolaas was Piet 

aanvankelijk een duistere, angstaanjagende schaduwfiguur, maar in die gedaante verdween hij al 

gauw. Dat hij zo kleurig en beweeglijk werd, heeft volgens mij alles te maken met het feit dat wij in de 

loop van de tijd geleerd hebben om zelf de bezem te hanteren. Wij zijn steeds beter in staat naar 

onszelf te kijken, en al durven we onze schaduw misschien nog niet recht in de ogen te zien, we doen 

wel steeds vaker een dappere poging. Misschien dat daardoor het kostuum van Piet al decennialang 

alle kleuren van de regenboog vertoont. Piet is een louterende kracht die alles wat in ons 

schaduwachtig is, transparant wil maken voor het licht. Ook Sint Nicolaas zelf moedigt dit element van 

loutering aan: op pakjesavond mogen anderen ons op onze tekortkomingen wijzen. Met mildheid en 

humor, dat wel. Maar het effect is toch dat we onszelf even zien door de ogen van een ander. 

 

 

Programma maandag 5 december 

*8.30 uur: De kinderen verzamelen zich op het plein (met ouders op afstand) en wachten zingend de 

komst van Sinterklaas af. We verwelkomen hem en dan gaan alle kinderen naar de klas.  De ouders 

vertrekken weer huiswaarts. De klassen gaan met alleen hun eigen leerkracht het feest vieren in de 

eigen klas. 

*9.00 uur: Sinterklaas en zijn pieten komen langs de klassen (eerst bij 1-2, dan 3-4, dan even in klas 

5-6 en tenslotte bij de kleuters). Sint zal een verhaal vertellen… 

*Ook dit jaar kunnen de ouders niet aanwezig zijn in de kleuterklas.   

*12.00 uur verzamelen alle klassen zich bij de hoofdingang en zwaaien we Sint en zijn pieten vaarwel 

en we hopen tot volgend jaar! De kinderen gaan dan nog even naar de klas en sluiten de dag af. Om 

13.00 uur is de dag voor alle kinderen voorbij.  

 

 

Aan alle ouders, 
 

Sint heeft ook dit jaar laten weten 
dat hij ons niet is vergeten 

Op 5 december komt hij voor een bezoek 
En brengt voor alle kinderen een cadeautje en koek. 

 
Ouders zijn welkom om de Sint toe te zingen 

Om 8.30 uur willen we samen op het plein beginnen 
Kom even van de aankomst genieten 

Van Sint Nicolaas en zijn pieten! 
 

We wensen iedereen voor de komende tijd 
Veel goede zin en gezelligheid. 

----- 
In de lerarenkamer staan dozen klaar, 

Breng daar, lieve Sint, je cadeautjes maar. 
Vergeet niet de naam van het kind te vermelden op het pak, 

Anders weet piet niet waar het moet, in welke zak. 
Sint en de pieten 

 


