Beste peuter ouders,
Op dinsdag 11 november is het Sint Maarten.
Wij willen u van harte uitnodigen om dit jaarfeest samen met uw
kind mee te vieren.
Vanaf 16.45 uur bent die dinsdagavond samen met uw kind van
harte welkom in de peuterspeelzaal.
.
We zullen om 17.00 uur buiten de school de lantarentjes van de kinderen aansteken,
waarna we zingend een prachtige lichtjes optocht zullen vormen. Tijdens de optocht
door het parkje naast de school krijgen de kinderen een paar gezonde traktaties
die ze zelf mogen houden. Het feest wordt na de optocht afgesloten met warme
chocolademelk in de school.
Natuurlijk willen wij u de gelegenheid bieden om met elkaar een mooie lantaarn voor
uw kind te maken. Dit kan op maandagmorgen 10 november van 09.00 uur tot
10.30 uur in de lerarenkamer van Ridderspoor (schuin tegenover het
peuterlokaal) U dient hiervoor zelf een kleine pompoen en materialen voor het
uithollen en versieren van de lantaarn mee te nemen. De pompoen hoeft niet groot
te zijn (omtrek van 30 tot 35 cm). Hij wordt voor u kind anders te zwaar om te
dragen. Voor het uithollen van de pompoen is een scherpe lepel, bijvoorbeeld een
ijslepel, of meloenlepel zeer geschikt. Voor het versieren van de lantaarn zijn
gutsjes en een appelboor handige hulpmiddelen. Tenslotte heeft u een stok en een
stuk ijzerdraad nodig om de lantaarn aan te bevestigen.
Wij zien uit naar een heerlijk, sfeervol feest!
Vriendelijke groet,
de peuterjuffen
De lampionnen voor het Sint Maarten feest zijn gemaakt van uitgeholde pompoenen. De
pompoen staat symbool voor de aarde. Buiten wordt het steeds sneller donker. De natuur
trekt zich zichtbaar terug in de aarde. Wij maken daarom zelf een lichtje en verlichten
daarmee een pompoen. We vormen in onze optocht op 11 november dan de lichtjes in de
avond schemering. Het Sint Maartensfeest is een feest van lichtjes en is het eerste
'lichtfeest' in de reeks van feesten als voorbereiding op het kerstfeest.
Het Sint Maartensfeest is een feest van offerbereidheid, van goedheid en deemoed. De
mens wordt in zijn hartenkrachten aangesproken. Als beeld daarvan trekken de kinderen
met hun lantaarntje zingend langs de huizen om een 'aalmoes' te vragen.

DE LIEDEJE S DIE WE OP 11 NOVEMBER ZULLEN ZINGEN TIJDENS DE OPTOCHT.

