
Herfstvakantie

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Met oa een mooi Michaels-
feest hebben we deze mogen beleven. Na de vakantie start periode 2. Met 
Sinterklaas, Advent, opening van de verborgen parel, kerst een drukke tijd.

We gaan hopelijk met z’n allen genieten van een heerlijke herfstvakantie en zien 
alle kinderen weer graag op maandag 31 oktober.

 

BLS in de krant

Eind september was de week tegen het pesten. Klas 5 deed mee aan een 
waardevolle workshop over het maken van grappen en omgang met elkaar. Met 
oa een prachtig artikel tot gevolg> zie verderop in dit weekbericht.

 

Wilde buiten dag

Zin om naar buiten te gaan in de herfstvakantie? Beleef de herfst op de Sint 
Pietersberg!> zie verderop in dit weekbericht.
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agenda
herfstvakantie
tot en met 30 oktober

woensdag 2 november
gedenkstonde

vrijdag 11 november
Sint Maarten

Door mij het licht van het denken

krachtdadig in het innerlijk te ontsteken,

belevenissen zinvol te duiden

vanuit de krachtbron van de wereldgeest,

ontvang ik nu mijn erfdeel van de zomer,

herfstrust en hoop ook voor de wintertijd.

OPROEP

Lijkt het je leuk om te helpen bij de 

organisatie van jaarfeesten? 

Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas of 

Pasen…

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar 

enthousiaste ouders hiervoor! Opgeven 

kan heel gemakkelijk per e-mail: 

m.roberts@bernardlievegoedschool.eu

We nemen spoedig contact met je op en 

plannen dan snel de eerste bijeen-

komst in!



Op woensdag 12 oktober ging voor ons om 4u de wekker. Opstaan, laatste spullen 
inpakken en in de auto naar Schiphol. Op Schiphol ontmoetten we Wanda, de 
bestuurster van Stichting Pallas, Nienke, leerkracht op de Driestroom in Den Bosch 
en Gauree, een oud-leerling van Wanda. Na vele rijen, controles, wachten en nog 
meer wachten, mochten we in het vliegtuig. Op naar India!

Van het geld dat is opgehaald op de twee scholen (Bernard Lievegoed en 
Driestroom) hebben we materiaal gekocht dat hier moeilijk te krijgen is. Denk aan 
schilderpapier, Grimm’s speelgoed, bordkrijt en Engelstalige boeken. Onze ko�ers 
waren dan ook goed gevuld en zwaar! Het overige geld zullen we besteden aan 
materialen die we graag vanuit India willen meenemen naar Nederland.

Donderdag 13 oktober om 6u ’s ochtends (half drie Nederlandse tijd) kwamen we 
aan in Hyderabad. In deze stad zullen we de komende twee weken verblijven. Het 
is een genot om hier rond te mogen kijken; hoge gebouwen, toeterende auto’s en 
tuk tuks, groene stroken natuur en mooi versierde vrachtwagens. We slapen 
allemaal in of in de buurt van de Prerana Waldorf School. Deze school is opgericht 
en wordt beheerd door Indira. De school blijft ieder jaar groeien en zo wordt er 
ieder jaar een extra verdieping op gebouwd.

Wij kijken ernaar uit om zo meteen Indiaas te lunchen en daarna de school verder 
te verkennen. Wat er daarna op ons pad zal komen, is hier nog een verrassing. Het 
is in India allemaal ‘schud met je hoofd en dan weet iedereen wat je bedoelt’ 
-behalve als je niet uit India komt!

Veel groeten, ook namens Wanda, Nienke en Gauree,
Galya en Hilde
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groetjes uit India!

Achtergrond
Het feest van Sint Maarten is het volgende herfstfeest  nadat van de aarstengel 
Michael. 11 November geldt  als feestdag van Sint Maarten, de ridder die de helft  
van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf. Het  Sint Maartensfeest is een 
feest van o�erbereidheid, van  goedheid en nederigheid. De mens wordt in zijn 
harte  krachten aangesproken. Als beeld daarvan trekken de  kinderen met hun 
lantaarntjes zingend langs de huizen  om een aalmoes te vragen. Tegelijkertijd is 
het Sint  Maartensfeest een feest van lichtjes en vormt daar mee het eerste 
lichtfeest in een reeks van feesten, als  voorbereiding op het Kerstfeest. Het is het 
begin van  de grote Advent. De kinderen brengen hun lichtje in de  knol; de 
laatste oogst die uit de donkere aarde komt. Ze  behoeden dat lichtje op de 
wandeling. Het is dan ook  helemaal niet erg als het lichtje uitwaait. Dit 

symboliseert de strijd, de moeite die je moet doen om je lichtje  brandende te 
houden; je moet er goed voor zorgen. Het  lijkt een beweging tegen de natuur in . 
Hier sterft alles  uit, maar toch…er blijft een klein “lichtje” branden…in  het 
voorjaar komt dat weer tevoorschijn. 
 Sint Maarten werd in Sabria, in het jaar 316 in het  huidige Hongarije geboren. Hij 
werd opgevoed in de  Italiaanse stad Pavia. Hij was de zoon van een aldaar  
gevestigde Romeinse magistraat. Op 15jarige leeftijd  nam hij dienst in het 
Romeinse leger en werd geplaatst  bij de ruiterij in Frankrijk. Toen hij op een dag 
met een  groep soldaten in Frankrijk reisde, kregen ze heel slecht  weer. Het 
regende, werd koud en het ging vriezen. De  mannen waren te paard en wilde zo 
snel mogelijk naar  de volgende stad gaan.

Sint Maarten
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Sint Maarten

Daar wilden ze aankomen,  voordat de stadspoorten zouden sluiten. Iedereen- be 
halve Martinus- zetten er �ink de vaart in. Martinus wil de zijn paard sparen en hij 
kwam in een sneeuwstorm  terecht. Toen hij eindelijk bij de stadspoort aankwam,  
trof hij een man in lompen gekleed. Deze man zou de  nacht niet overleven en 
Martinus zag het, hij scheurde  met zijn zwaard zijn eigen warme mantel in 
tweeën. De  helft gaf hij aan de man, de andere helft hield hij zelf. sNachts 
verscheen Christus in een droom aan hem, met  om zijn schouders de halve 
mantel van de bedelaar.  Christus sprak tot de engelen: “Zie hier Martinus, nog  
niet eens gedoopt, heeft mij gekleed”. Martinus verliet  het leger en besloot om 
zijn leven anders te gaan  inrichten.  

Hij werd op 18 jarige leeftijd gedoopt en vestigde zich  uiteindelijk als een 
kluizenaar ten zuiden van de stad Poitiers  , waar hij door het volk tot bisschop 
van Tours werd gekozen.  Hij stierf op 11 november 398 in Frankrijk. 
Er schuilt een diepe betekenis in het delen van de halve  mantel. Martinus was 
een verstandige man. Hij deelde maar  hield ook een stuk voor zichzelf. Als 
bedelaar krijg je een halve  mantel, die komt van buitenaf naar je toe. De andere 
helft zul  je door je innerlijke activiteit moeten laten ontstaan. Een ander  kan je 
nooit helemaal omhullen, je moet er zelf aan bijdragen.  Anderzijds moet de 
schenker niet onverstandig zijn en alles  weg geven. Delen is goed, maar niet als 
je zelf bevriest.  Roofbouw plegen door jezelf helemaal weg te schenken maakt  je 
uiteindelijk zelf tot bedelaar. De omhulling die je iemand  schenkt moet niet 
verstikkend zijn, maar de ander in zijn  waarde laten en innerlijke kracht geven om 
door te gaan en  zelf uiteindelijk het heft weer in eigen handen te nemen. Het 
vraagt nu wellicht een o�er van ons. Een terugtreden,  midden in alle drukte even 
stil zijn. Maar het resultaat- een  voorbereiding op de vrede in de harten van de 
mensen dat gaat iedereen aan. En dat in het bijzonder ons, als  volwassenen. 

Op vrijdag 11 november vieren we het Sint Maartensfeest.

Het programma voor Sint Maarten ziet er als volgt uit:

Overdag:
Kleuters:
De kinderen nemen ’s ochtends hun uitgeholde knolletje mee naar school. De 
kleuterbouw zal met de kleuterklassen een lichtjestocht over de schoolpleinen 
maken. Hierna zal het tafelspel van het meisje met lantaarntje gespeeld worden 
in de zaal voor alle kleuterklassen. Dan zal het ritme van de dag worden 
opgepakt. De kleuters zullen aan een feestelijk gedekte tafel pannenkoeken eten 
en chocomel drinken.

Klas 1 t/m 6 hebben een eigen programma: hierover volgt een Parro-bericht van 
de betre�ende klassenleerkracht.

Avondprogramma:
16:45 uur:
Centraal verzamelen op het voorplein per leerjaar, ieder op een eigen, aangege-
ven plek. 
Samen zingen we het openingsliedje.
17.00 uur:

Klassen 1 a en 1b vertrekken olv de klassenleerkrachten voor de wandeling naar 
het veldje (speeltuin). Hier zitten rijkvrouwen / mannen. Hier mogen ze een liedje 

zingen en worden appeltjes uitgereikt. Dan vervolgen ze de weg weer terug naar 
school. Daar krijgen ze een beker chocomel en zakje rozijnen. Ouders mogen met 
hun kinderen meelopen.

Klassen 2a en 2b vertrekken olv de klassenleerkrachten voor de wandeling naar 
het veldje (voetbalveld). Hier zitten rijkvrouwen / mannen. Hier mogen ze een 
liedje zingen en worden appeltjes uitgereikt. Dan vervolgen ze de weg weer terug 
naar school. Daar krijgen ze een beker chocomel en zakje rozijnen. Ouders mogen 
met hun kinderen meelopen.

Klassen 3a en 3b vertrekken olv de klassenleerkrachten voor de wandeling naar 
de chinees. Hier zitten rijkvrouwen / mannen. Hier mogen ze een liedje zingen en 
worden appeltjes uitgereikt. Dan vervolgen ze de weg weer terug naar school. 
Daar krijgen ze een beker chocomel en zakje rozijnen. Ouders mogen met hun 
kinderen meelopen.

Op het plein zal ook lekkere soep worden verkocht voor het kamp van de zesde 
klas.
We verwachten dat alle klassen rond 17.40 weer terug zijn. Nadat de kinderen wat 
lekkers hebben gekregen van de rijkmannen en - vrouwen en samen nog even 
napraten, gaan ze weer naar huis.

Klassen 4 en 5 hebben een eigen programma, waarvan ouders op de hoogte 
worden gesteld per e-mail/parro-bericht.

Klas 6 Helpt mee in de organisatie (verzorging chocomel en soep, uitdelen 
appeltjes en rozijntjes, rijkmannen, rijkvrouwen, opruimen... enzovoorts).

Om 18.15 uur sluit de werkgroep Sint Maarten de poorten.

OPROEP AAN ALLE OUDERS:

We willen graag het voorplein versieren met potjes, waar lichtjes inzitten. Het zou 
�jn zijn wanneer de kinderen zelf lege glazen potjes meenemen (van 
bijvoorbeeld de jam of honing), zodat we deze kunnen versieren in de klassen!

We gaan er met z’n allen een mooi feest van 
maken.
Met vriendelijke groet,
Juf Daniëlle, juf Priscilla, meester 
Mitch en juf Françoise
werkgroep Sint Maarten



   

 

     

 
  

 

 

 

 
 

  

  



Herfst op de Sint-Pietersberg
 

Zondag 16 okt Groeve excursie  
Dinsdag 18 okt OERRR – Herfstsafari 
Woensdag 19 okt OERRR - Braakbal pluizen
 Groeve excursie
Donderdag 20 okt OERRR - Jeugd Groeve excursie
Vrijdag 21 okt Stiltewandeling (vertrek 8 uur!)
Zaterdag 22 okt OERRR - Wilde Buiten Dag 
 Groeve excursie 
Zondag 23 okt Herfstwandeling met de

boswachter (4 uur)
Woensdag 26 okt OERRR - Insectenpot maken
 Groeve excursie
Vrijdag 28 okt OERRR – Herfstsafari 
Zaterdag 29 okt Op pad met de boswachter (2 uur)
Zondag 30 okt OERRR - Jeugd Groeve excursie
Deelname uitsluitend mogelijk na online aanmelding www.nm.nl/agenda. Denk aan geschikte
kleding en goede wandelschoenen. Wees een kwartier voor aanvang aanwezig. Wil je meer
weten over een activiteit? Neem dan contact op met Bezoekerscentrum Zuid-Limburg per mail
bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl.
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Wilde Buiten Dag
zat 22 okt  op de Sint-Pietersberg
 
Leren hoe je een waanzinnige hut bouwt? Sporen herkennen of
vuur maken zonder lucifers? Kom klauteren, proeven, kijken en
zoeken en beleef een buitendag vol avonturen in de natuur.
Verzamel alle stempels en ontvang na afloop het enige echte
boswachtersdiploma van OERRR.
 
VOL = VOL! Wil jij zeker zijn van jouw plekje? Reserveer dan
direct! 1: Ga naar www.natuurmonumenten.nl/agenda. 2: Zoek
op Sint-Pietersberg. 3: Kies een tijdvak op 22 oktober. 4.
Reserveer jouw plek en koop een ticket.
 
Toegang € 8,00 p.p. (4 -12 jr) / kinderen van OERRR gratis.
Word direct lid bij boeken of op de dag zelf en krijg je ticket gratis. 
 
  
Denk aan geschikte kleding en goede wandelschoenen. Wees een kwartier voor
aanvang aanwezig. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bezoekerscentrum
Zuid-Limburg bczuidlimburg@natuurmonumenten.nl.
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