
Vrijdag 13 mei vieren wij ons pinksterfeest, maar wat vieren we dan?  
Hier volgen wat gedachten rondom pinksteren.  
 
Pinksteren is het feest na Hemelvaart: Christus is opgestaan en heeft 40 
dagen op aarde geleefd.  
Dan vaart Hij ten hemel en met Pinksteren stort zijn heilige geest uit over alle mensen. Nu is het aan   
eenieder om er iets mee te doen. Om dat wat hij gegeven heeft vruchtbaar te laten zijn, nieuwe   
initiatieven te nemen, maar ook om je weer te verbinden met de geestelijke wereld.  
Ook in de natuur is dit alles zichtbaar. De aarde is vruchtbaar en vroeger werden er offers gebracht  
om de kwade geesten te verdrijven (met klinkende bellen), zodat er geen vorst meer kwam die de  
oogst zou bederven. Ook offers van dankbaarheid werden gebracht voor de aarde.  
De bruid en de pinksterblom zijn symbolen voor de vruchtbaarheid, vroeger werden ze door de   
straten gedragen en moest men iets geven. Maar vergeet niet…..wel een beetje opschieten, want  
net als in het oude lied “hier is onze fiere pinksterblom”, ze moet wel voortgaan.  Immers, het is nu   
de tijd om er zelf iets mee te gaan doen.  
 
Dan is er nog het prachtige beeld van de duif, symbool van 
het pinksterfeest.  
De duif is in talloze legendes de boodschapper van de 
Goden. Maar vooral wijst zij ons de weg, net  
zoals ze bij Noach deed. De weg weer naar boven. 
  
Bij ons op school is Pinksteren het feest van licht, lucht en 
kleur.   
In de kleuterklassen zijn de bruid en bruidegom gekozen, de 
andere kleuters zijn bruidsjonkers en   
bruidsmeisjes.   
We vieren hun trouwfeest: de aardse en hemelse kwaliteiten 
verbinden zich met elkaar.  
We vieren de lente: we dansen om de meiboom en zingen 
erbij.  
We dragen witte kleren, versierd met kleurige hoofd- en 
armbandjes.  
Jullie zijn van harte welkom het feest met ons te vieren!  
 
Hier volgt het programma:  
Om half 12 zitten alle kinderen op hun plaatsen rondom de 
meiboom. Hierbij zijn alle ouders welkom. De kinderen zitten in de arena. De ouders staan op de open 
plek bij de ingang.  
Dan komen de kleuters in optocht aan, de bruid en bruidegom voorop.  
Elke klas doet een dans rond de boom. Hopelijk komen er ook dit jaar weer een paar witte duiven  

om het feest compleet te maken!  
De kleuters sluiten af met een kringspel “joepie, joepie is gekomen”, 
waaraan ook andere kinderen   
mogen meedoen.  
Daarna is er voor de kinderen een pinksterbol in de klas, terwijl 
enthousiaste ouders om de   
meiboom mogen dansen.  
Om 12:45 is de schooldag afgelopen voor de kleuters en klas 1, 2  en 3.  
Tot slot: vrijdag 13 mei is de eerste vrijdag na de meivakantie!  
Alle kinderen moeten dan in witte kleren naar school!!  
 
Hartelijke groet,     
Astrid Rogmans.  


