
 

Sint Maartensviering dinsdag 11 november 2014 17.00u tot ongeveer 18.30 u 

 
Dinsdag11 november vieren wij het Sint Maartensfeest met de kinderen en ouders van de school.  

Het programma ziet er als volgt uit :  
In de ochtend van de 11e november luisteren de kinderen van de klassen 1 t/m 6 naar een verhaal 
in de zaal. Daarna worden er in alle klassen pompoenen uitgehold. De hoogste klassen helpen de 
lagere klassen. Voor de kleuters worden de pompoenen door hun ouders uitgehold. Dat kan op 
school op 11 november van 9.15 uur tot 11.00 uur. ( na de opmaat van klas1/6) De kinderen zijn 
dan om 12. 45 vrij. 

 
In de avond worden de kinderen om 17.00 uur op school verwacht. Zij mogen naar binnen als de 
bel gaat.  
Ieder gaat naar zijn/haar eigen klas alwaar de lichtjes in de pompoenen worden aangestoken. Dan 
vertrekken de kleuters vanaf het kleuterplein met hun ouders richting park en klas 1 t/m klas 4 

zonder hun ouders naar het park? 
Voor iedere klas zijn een aantal ouders gevraagd om als ondersteuning mee te lopen. Eerdere 

jaren liepen ook ouders met de kinderen van de lagere school mee naar het park. Om twee 
redenen willen we dat ook dit jaar niet meer doen. De eerste is dat we denken dat de kinderen van 
de lagere school heel goed zonder hun ouder kunnen lopen. En een tweede is dat we graag volop 
zingen als zij naar het park lopen. Onze ervaring is dat ouders het heel gezellig vinden om mee te 
lopen, maar dat er veel gepraat wordt. Dat komt het zingen niet ten goede. Kleuters vinden we te 
jong om in het donker zonder ouder te lopen. We hopen dat de kleuterouders flink mee zullen 
zingen onderweg.  

Alle ouders zijn uiteraard wel van harte welkom in het park om naar de voorstelling van Sint 
Maarten te kijken. Zoveel mogelijk aanschuiven in de kring en achter je kind gaan staan en een 
opening houden in de kring van ongeveer 3 meter voor de ruiter te paard. 
Een uitdrukkelijke vraag om géén foto’s te maken. Omdat de lichtjes en geluiden die dat geeft het  
spel geen goed doen. 
 

Het schouwspel van Sint Maarten en de bedelaar wordt voor de kinderen in een kort moment 
neergezet. We staan met alle kinderen en ouders daarachter in een grote kring achter glazen 
lichtpotjes en zingen met elkaar. Tot het moment dat het stil wordt, heel stil. Dan zien de kinderen 

de bedelaar en horen in de verte het paard van Sint Maarten. In de kring deelt Sint Maarten zijn 
mantel met de bedelaar en verschijnt hij op zijn paard. Ook dan is het hoefgeluid van het paard te 
horen. Voor de kinderen is het fijn als zij het schouwspel van Sint Maarten, wat maar heel kort 
duurt, in stilte mogen ervaren. Na het schouwspel vertrekken we weer naar school. De klassen bij 

elkaar, ouders achteraan. (m.u.v. kleuterouders)  
 
Op school gaan alle kinderen op hun eigen plaats in het amfitheater zitten en de kleuters op het 
kleuterplein. Er zullen voldoende vuurtjes branden die licht geven…Op hun plek worden de 
kinderen en ouders bediend door de kinderen uit klas 6. Zij krijgen chocolademelk en een koekje. 



De kleuters zitten in een grote kring met hun ouders buiten op het kleuterplein en krijgen daar hun 

chocolademelk. Als alle kinderen genoten hebben van hun koekje en chocolademelk kunnen zij met 

hun ouders weer naar huis. Kleuters en kinderen van klas 1 t/m 3 moeten bij hun leerkracht 
worden opgehaald (vanwege de donkerte) Het is fijn als de kinderen hun juf of meester een hand 
geven als zijn weggaan als extra controle op het niet kwijt raken van kinderen in het donker.  
 
We verwachten dat het een mooi feest zal worden waaraan alle kinderen met hulp van klas 5 
(verzorgen de lichtjes in het park) en klas 6, het Sint Maartensverhaal mogen beleven.  

 
Voor het uithollen van de pompoenen is het nodig dat de kinderen ‘gereedschap’ meenemen. 
Handig is:  
Lepel, appelboor, mesje, gutsjes. En dat alles voorzien van hun naam om te voorkomen dat iets 
kwijt raakt.  
Voor pompoenen, een handvat, kaarsje wordt door school gezorgd. De biologische pompoenen 

voor de hele school worden ons geschonken door de ouders van Jara (klas 6) en Rivan (klas 3) We 
zijn daar erg blij mee en danken hun hartelijk.  
 
Om school en park te versieren met lichtjes, willen we jullie vragen je kind een schoon glazen potje 
zonder wikkel mee te geven naar school. Alle kinderen beplakken een potje zodat ons feest warm 

verlicht kan worden. 
 

Volgende week in het weekbericht wellicht eventuele laatste opmerkingen over het programma . 
Bij een beetje herfstweer gaat het feest ook door. Is het erg slecht weer zal er een aangepast 
programma zijn. Maar daarover als nodig volgende week een bericht.  
Voor vragen over het feest kunt u terecht bij Dieuwke (kleuterklas)  Lucine (klas 4) of Alice (klas 3)  

 

 

 

 

 

 

 
Sint Maarten is de beschermheilige van alle mensen die zorg dragen voor anderen. Daar behoren 

mensen in veel beroepen toe. 
Sint Maarten is de patroon van alle verzorgers, leraren, verplegers, artsen en ga zo maar door. En niet 

te vergeten "mantel"zorgers. 
 

 


