
Brief coronaactualiteit 
Gisteren is een bericht inclusief brief gestuurd mbt actualiteit corona. Ook via 
het weekbericht vraag ik om deze aandachtig door te nemen mocht dat niet 
gelukt zijn of aan uw aandacht zijn ontschoten. 

Werkgroep ouderbetrokkenheid 
Vorige week vroeg ik voor via het weekbericht aanmelding en toetreding tot 
de werkgroep ouderbetrokkenheid. Vanuit verschillende geledingen ouders 
zullen leden zitting nemen in de werkgroep. Om vanuit perspectief ouders 
mee te denken over de toekomst BLS. Ik ben blij met de eerste aanmelding en 
ben nog op zoek naar een aanvulling hierop. Ik hoor graag van jullie! 
 
Absent melden in Parro bij quarantaine 
In Parro is er bij absentieredenen sinds deze week ook een mogelijkheid om 
aan te geven als een kind in quarantaine is of lichte klachten heeft en 
daardoor absent is. Willen jullie daarvan gebruik maken als dit het geval is bij 
uw zoon/dochter? 

Jeroen Phijl

Lieve ouders en kinderen,
Sinds twee weken hebben 
wij helaas deze lieve 
kabouter moeten missen. Tot 
nog toe is hij nog niet 
gevonden. Wij zijn daarom 
op zoek naar het kind of de 
ouder die deze schoolkabou-
ter heeft gevonden?

Mocht hij gevonden zijn, mag 
hij worden gebracht naar juf 
Simone in klas 1 of juf Hilde in 
klas 2
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Dit kun je beschouwen als het algemene beeld dat een kind ontvangt: het 
krijgen van gaven van bovenaf om hem op weg te helpen in het leven. Dit 
draagt een kind als diepere inhoud in zich bij het vieren van het Sinterklaas-
feest, onbewust natuurlijk, zonder dat hij dit overdenkt. Het staat los van het 
zich te buiten gaan aan snoep, koek en cadeaus.

De �guur van Piet is er pas later bijgekomen, zo vanaf eind negentiende 
eeuw. Soms dient hij met grappen en grollen een dreigende ernst te 
doorbreken. Iemand als een bisschop op bezoek krijgen, dat is toch wel heel 
wat voor kleine kinderen. Het ontzag straalt dan ook van de kindergezichtjes 
af als Sinterklaas pal voor hun neus staat. Het is zo plechtig allemaal dat ze er 
stil van worden. Piet doorbreekt dit en zorgt ervoor dat een al te grote afstand 
wordt overbrugd. De Piet van tegenwoordig komt steeds verder af te staan 
van het archetype van het duistere dat dienstbaar behoort te zijn aan het 
goede. En helemaal ver van wat enge �guur knecht Ruprecht die in 
verschillende middeleeuwse verhalen in met name het Duitse taalgebied 
voorkomt. De �guur van Piet is de laatste decennia �ink geëvolueerd. Van 
vroegere boeman, met symbolen als de roe en de zak waarin stoute 

kindertjes gestopt werden, werd en wordt hij steeds meer tot kindervriend. 
En nu, met de discussies die de laatste jaren rondom zijn persoon zijn 
ontstaan, zal deze evolutie naar verwachting nog wel doorzetten.
Er komt een moment dat een kind niet meer in Sinterklaas gelooft. Hij ziet 
alleen nog de uiterlijke dingen – bijvoorbeeld dat zijn ouders de cadeaus 
kopen of dat de man op tv een verklede acteur is – en hij denkt, en met hem 
alle volwassenen, dat hij de waarheid heeft ontmaskerd. Je kunt ook zeggen, 
het kind is iets kwijt geraakt, het contact met een bepaalde beeldenrijkdom. 
Het conformeert zich aan het alledaagse leven zoals dat hem op school, door 
zijn ouders en zijn omgeving wordt aangereikt als werkelijkheid.

En toch, in die eerste jaren daarna als hij Sinterklaas weer in levenden lijve 
ziet, zou hij zo graag weer willen geloven…

Uit: Fred Tak (2017). Jaarfeesten. Zeist: Uitgeverij Christofoor     

Met hartelijke groet,
Werkgroep Sinterklaas.
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Het feest van het kind

  Sint-Nicolaas, Goedheilig Man,
  die oud is, maar niet sterven kan
  zolang nog ergens op de aarde
  een mensenkind zijn droom bewaarde.

  Maar kleine kinderen worden groot,
  en telkens moet hij dat beleven,
  en elke keer verschrikt hij even,
  en telkens gaat hij even dood.

  Totdat, van ver, een kleine stem
  voor ’t eerst en huiverig gaat zingen
  van de oude 5-december-dingen.
  En zie, dat lied betovert hem.
  
  Zijn ogen worden groot en licht,
  er komt een glans op zijn gezicht.
  Hij mag dit jaar opnieuw bestaan,
  dat heeft een kinderstem gedaan.

  Sint-Nicolaas, Goedheilig Man,
  die oud is, maar niet sterven kan.
  Hij trekt zijn beste tabberd an
  en rijdt ermee naar Amsterdam!
     Harriët Laurey

Het typisch Nederlandse feest van Sinterklaas is een echt kinderfeest. Voor 
veel kinderen vormt dit feest het hoogtepunt van het jaar. Die geheimzinnige 
Pieten, het ‘zomaar’ krijgen van cadeaus, de spanning en drukte eromheen, 
dat alles beleven ze intens. Uit welk milieu het kind afkomstig is, telt 
nauwelijks mee; of het religieus wordt opgevoed of niet, in ieder huisgezin zet 
het met evenveel plezier en verrukking ’s avonds zijn schoentje of viert het op 
5 december ‘pakjesavond’. Ogenschijnlijk is er de gerichtheid op de vele 
cadeaus, op het begeren en krijgen. Het is een onrustige periode, deze 
Sinterklaastijd, en dat in de maand dat we geleidelijk toe bewegen naar het 
meest innerlijke feest dat wij kennen, Kerstmis.

Het feest van Sinterklaas is al vanaf de Middeleeuwen populair, soms tegen 
de verdrukking in. Met name de protestantse kerk had in de zeventiende en 
achttiende eeuw grote moeite met al dat uiterlijk vertoon. Maar het feest van 
Sinterklaas overleefde en kwam in de twintigste eeuw sterker terug dan 
tevoren. Het werd ook steeds meer tot een feest voor volwassenen, met 
zelfgemaakte gedichtjes en surprises. Kennelijk voorziet het in een breed 

gevoelde behoefte. Dan moet er onder de buitenkant van krijgen en hebben 
toch meer aan de hand zijn.

Sinterklaas is genoemd naar de bisschop Sint-Nicolaas uit Myra, dat 
tegenwoordig in Turkije ligt. Hij stierf op 6 december 340 en werd een paar 
jaar daarna op deze zelfde dag heilig verklaard. Sindsdien geldt hij onder 
andere als beschermheilige van de zeevaart. Dat had vroeger grote betekenis, 
afhankelijk als men was van de weergoden op zee. Let maar eens op de vele 
Nicolaaskerken in de oude Nederlandse havenplaatsen.

In de elfde eeuw werden zijn botten geroofd en naar Bari overgebracht, dat 
toen in Spaanse handen was. Vandaar waarschijnlijk dat Sinterklaas ieder jaar 
weer vanuit Spanje ons land bezoekt.

De goedheiligman die, gezeten op een paard, over de daken van de huizen 
schrijdt, doet denken aan de Noorse oppergod Odin, die op zijn schimmel, de 
achtbenige Sleipnir, ook over de daken van de huizen ging en het luchtruim 
bereed. Ook in andere mythologieën komt het vliegende paard voor, zoals 
Pegasus bij de Grieken, Li Jing bij de Chinezen, en Buraq, het paard van de 
profeet Mohammed.

Het is belangrijk te zien dat het een beeld is dat kinderen wordt aangereikt en 
niet een werkelijkheid die in aardse omstandigheden past. Uiterlijkheden zijn 
voor kinderen niet belangrijk. Een paard dat over steile daken loopt, een Piet 
die zich met een zak vol cadeaus door de schoorsteen de huiskamer binnen 
wringt, voor ons is dat een onmogelijkheid, maar bij een kind kan dat 
allemaal. Het is zijn werkelijkheid. Een kind leeft nog in beelden. Wij niet, wij 
hebben als volwassenen geleerd te �lteren. Dit kan wel en dat kan niet. Het is 
de rijkdom van het kind wanneer het de diepte onder de werkelijkheid nog 
beleeft, het is onze geestelijke armoe wanneer we slechts in uiterlijkheden 
denken.

Sinterklaas zelf kun je zien als een soort van hemelse vader die over ons 
waakt. Vergelijkbaar met Zeus in de Griekse mythologie en Odin in de Noorse. 
Het is een vader die schenkt wat ons toekomt. Onzichtbaar voor de mensen-
wereld, maar aanwezig ergens boven ons, bovenop de daken. De schoorsteen 
kun je opvatten als de wat nauwe en donkere doorgang naar boven, naar het 
dak waar de goedheiligman verkeert. De doorgang naar de geestelijke 
wereld. Het is typerend dat wij er niet doorheen kunnen naar boven, maar de 
Pieten als helpers van de Sint wel naar beneden, om vervolgens iets lekkers in 
het schoentje van het kind te leggen.

Het schoentje is het symbool van datgene waarmee het kind de wereld in 
stapt. Het loopt ermee, het komt ermee vooruit. Zodat de gaven het kind 
helpen vooruit te komen in zijn ontwikkeling, in zijn voortgang in het leven. 
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Advent

Achtergrond Advent
De Adventstijd is een tijd van verwachting en voorbereiding. We wachten ergens 
op, dat kun je voelen en merken. Alle herfstspullen zijn weggehaald, de rijkdom 
van de oogsttijd is verdwenen , de rijke kleuren doeken van de herfst zijn 
vervangen door blauwe doeken. Blauw, door de kleur blauw  kun je heel ver 
uitbreiden, alsof de aardesfeer zich uitbreidt tot de hemelsfeer. Er komt een 
verwachting, alsof iets Goddelijks af kan dalen. De jaartafel is ook veranderd, er 
liggen alleen nog mooie mineralen op. Je voelt dat er iets gaat komen. Maar als je 
wilt dat er iets komt, moet je eerst ruimte scheppen in jezelf. Je moet innerlijke 
rust en ruimte voelen en dit kan niet als je gejaagd bent, dan heb je het zo druk 
dat er niets meer bij kan, alles is al vlug te veel.

Hoe kun je tot deze stemming komen?
Bijvoorbeeld, in het fysieke door op te ruimen, je geest wordt als het ware dan ook 
opgeruimd en waar is opgeruimd, is plaats gemaakt. Je kunt eens een plek 
zoeken waar het werkelijk stil is, daar is ruimte. Je kunt ook een tijd lang een 
spreuk lezen, een spreuk waarvan je voelt dat die je rustig maakt. Omdat je iets 
wilt ontvangen, moet je eerst ruimte scheppen. En als er ruimte is, kan het 
Kerstkind binnenkomen.
Zo kunnen we ons allemaal op onze eigen manier voorbereiden op het 
aankomende feest. Er wordt in vele gezinnen een kerstboom in huis gezet en 
versierd. Er worden cadeaus gekocht, nagedacht over het menu, winkels en 
straten worden mooi versierd, Kerststallen worden opgetuigd, de wereld bereidt 
zich, ondanks Corona, voor op Kerst. 
Maar voor degene die zich er bewust van is, is de voorbereiding van innerlijke 
aard. Als je wil, kun je vanaf 1 december al Kerst vieren. Om innerlijke ruimte te 
scheppen, is het de kunst om- te midden van alle drukte en hectiek, rust te 
vinden. Middels symbolen en tradities wordt dit op allerlei manieren gedaan. Het 
aansteken van het kaarsje op de kerstkrans is een welbekend ritueel. Het 
aansteken van een kaarsje maakt even stil en wekt de verwachting van het licht 
dat binnenkort ontvangen mag worden.

Met St. Maarten wordt de eerste stap naar de Adventstijd gemaakt. Vanuit de 
onstuimige Michaëls tijd wordt er een stapje terug gedaan en wordt er plaats 
gemaakt voor eerbied en het maken van een o�er. Fred Tak benoemt in zijn boek 
“Jaarfeesten: achtergronden en betekenis in onze tijd” hoe we daarmee ruimte 
maken in onszelf en hier vervolgens een lichtje in plaatsen. We nemen dan ook 
het laatste wat de aarde aan ons kan schenken en maken hier een lantaarn van 
om het laatste licht van de aarde te koesteren, terwijl het buiten donkerder wordt. 
In de periode die hierop volgt worden er telkens meer lichtjes toegevoegd. Denk 
aan de eerder genoemde Adventskrans, de lichtjes in de kerstboom, enzovoort. 
De tijd van Advent is de tijd waarin het buiten steeds donkerder wordt. We gaan 
op weg naar de kortste dag van het jaar en het Kerstfeest. In deze donkere tijd 
zullen we in onszelf het licht moeten vinden om deze duisternis te overwinnen. 

De kaarsen die met Advent aangestoken worden helpen ons dit licht in onszelf te 
vinden en te bewaren op weg naar deze donkerste dagen. Advent is de tijd 
waarin we onszelf klaarmaken voor het Kerstkind, die het grootste licht met zich 
mee brengt. 
De nachten zijn lang, de zon staat laag en de dagen zijn koud en kort, we trekken 
ons terug naar binnen in ons warme huis, In de Christelijke kerk is ‘Advent’ de 
benaming voor de aanloopperiode naar Kerst. De naam ‘Advent’ komt van het 
Latijnse woord ‘Adventus’, dat komst betekent. In de Adventsperiode bereiden 
Christenen zich voor op het Kerstfeest en wordt de aankondiging van de 
geboorte van Jezus herdacht , er worden verhalen verteld over de reis van Jozef 
en Maria naar Nazareth. Iedere Adventszondag wordt er een nieuwe kaars aan 
gestoken totdat op de laatste zondag voor Kerst alle kaarsen op de Adventskrans 
of Adventsstandaard branden. 

De Germanen zagen deze tijd als een nieuw begin. Al het oude werd opgeruimd, 
zelfs de vuren werden even gedoofd. Ook hadden zij net als de Kelten, Grieken en 
Romeinen een traditie om groene takken en bomen te gebruiken in hun riten 
rond de midwintervieringen. Deze planten en bomen werden magische 
eigenschappen toegedicht, omdat zij groen bleven en niet afstierven in de winter. 
Tegenwoordig begint ons nieuw begin een paar dagen later dan het oude 
midwinterfeest, en wel bij Nieuwjaar. Een nieuw begin dus, vroeger en nu.
Een veel gezongen lied met de kinderen is : 

Stil nu stil nu, maak nu geen gerucht
Stil nu stil nu, ’t ruist al door de lucht
’t wonder komt heel zachtjes aan
’t kerstkind wil naar binnen gaan
Stil nu stil nu, maak nu geen gerucht.
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Hoe vieren we Advent in onze school?
In de kleuterklassen lopen we het Adventstuintje op de eerste maandag van de 
Advent middels het lopen van het Adventstuintje. Het Adventstuintje is een 
spiraal van stenen waar alle kleuters in mogen lopen om hun kaarsje aan steken 
aan de eerste kaars van de Adventskrans.  De kinderen lopen één-voor-één de 
beweging naar binnen en daarna ook weer van binnen naar buiten. Ze lopen 
alleen of als het te spannend is, samen met een ander kindje (of ju�e of meester) 
en mogen dan hun kaarsje ergens tussen de stenen inzetten. De weg naar buiten 
wordt letterlijk verlicht.  Er zijn overigens voor thuis ook adventsspira-
len te koop waarmee je elke dag een kaarsje meer 
aansteekt en zo zichtbaar maakt hoe het licht naar 
binnen trekt. Een ander mooi gebruik voor thuis is 
de Adventskalender. Daarnaast is het natuurlijk 
prachtig om ook thuis stil te staan bij de 
vierledigheid en de plek voor het stalletje aan te 
kleden en uit te breiden met stenen, planten, 
vervolgens met alle dieren en de mensen. 
In alle klassen banen Jozef, Maria en het ezeltje 
gedurende de  Advent hun weg naar de stal. Dit 
maakt voor de kinderen de reis die zij a�eggen 
beeldend en speelrijk. 

Klassen 1-6 
Tijdens de eerste Advent wordt er in alle klassen een verhaal verteld uit het 
mineralenrijk, over de stenen. De week hierna een verhaal uit het plantenrijk. In 
de derde en laatste week die gevierd kan worden op school, voordat de 
Kerstvakantie begint, wordt er een verhaal verteld uit het dierenrijk. Deze week 
wordt op vrijdag afgesloten met het traditionele Kerstspel. Deze opbouw is een 
symbolische verwijzing naar de vier wezensdelen van de mens zoals Steiner dit 
beschouwt. Steiner gelooft namelijk dat een mens niet slechts uit een fysiek 
lichaam bestaat, maar dat er bij dit fysieke lichaam ook sprake is van een energie 
die voor het fysieke lichaam zorgt. Dit noemt hij het etherische lichaam of de 
etherkrachten. Daarnaast benoemt hij ook nog het astrale lichaam en het ik. Het 
Ik is volgens Steiner ons zelfbewustzijn, ons Astrale lichaam is hoe wij uitdrukking 

geven aan ons Ik in een sociale context. Een metafoor die zijn zienswijze 
behapbaar maakt gaat als volgt. Het fysieke lichaam is te vergelijken met dat van 
een steen. Een steen is een fysiek iets maar niet meer dan dat. Planten onderschei-
den zich van stenen en mineralen omdat ze niet slechts een fysiek lichaam 
hebben, maar ook een sluimerend bewustzijn dat er voor zorgt dat de energie 
van het fysieke lichaam op de plekken komt waar het nodig is. Deze etherkrach-
ten kunnen ook zichtbaar worden- bv. de gele puntjes aan bladeren wanneer de 
plant te weinig water heeft gekregen. De slaphangende bladeren, maar bv. ook 
hoe een plant zich naar de zon toe keert. De dieren hebben deze 2 ‘lichamen’ ook. 

Maar dieren zijn daarnaast ook in staat om doelgericht 
te ondernemen en waarneembaar te communice-
ren. Door lichaamshouding wordt heel snel 
duidelijk of een kat/hond in de stemming is voor 
contact of juist wilt dat je afstand bewaart. Maar 
een hond zal niet snel voor zichzelf ambities 
bepalen, doelen stellen, dromen nastreven of uit 
principe vegetarisch gaan eten. Mensen zijn in 
staat een individuele identiteit aan te nemen, 
waar er bij dieren meer sprake is van een 
groepsidentiteit, denk aan ras maar ook aan 
kuddegedrag. Mensen zijn in staat re�ecterend 

te denken en zichzelf waar te nemen, kortom de 
mens heeft zelfbewustzijn. In de Adventstijd wordt er 

door stil te staan bij het mineralen-, het planten-, het dieren- en het mensenrijk , 
stilgestaan bij de geboorte van elk lichaam van de mens. Dit alles komt bij elkaar 
bij de geboorte van het kindje Jezus. 

We wensen jullie allemaal een goede Adventstijd toe en een gezegend Kerstfeest!
Namens de werkgroep Advent/ Kerst.  

Hanneke, Sandrien, Simone en Carin. 

In alle klassen banen 
Jozef, Maria en het ezeltje 
gedurende de  Advent hun 
weg naar de stal. 

Dit maakt voor de kinderen 
de reis die zij afleggen 
beeldend en speelrijk.


