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ADVENT: TIJD VAN VERWACHTING 
In de adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. De tijd van de 
winterzonnewende, die in het christendom het feest van de kerstdagen 
werd, had in vele voorchristelijke godsdiensten een belangrijke betekenis. 
In deze feesttijd werd de overwinning van het licht op de duisternis 
gevierd.  

Op de zondag vier weken voor kerst wordt de eerste adventskaars 
ontstoken. Een tijd van verwachting breekt aan. In huis en op school 
kunnen we de sfeer daarvoor oproepen met takken (dennen)groen en 
kaarsen. In de koude ochtenden is de warmte dan merkbaar zodra je 
binnenkomt. Dat binnenkomen kunnen we ook op onszelf betrekken, we 
kunnen het kaarslicht in ons opnemen en ons zo klaarmaken om het grote 
wonder van de kerstnacht te beleven. Uit dat wonder kunnen we nieuwe 
kracht opdoen en het nieuwe jaar tegemoet gaan. In de eerste advent 
week valt ook het grote feest van Sinterklaas. In zijn woorden klinkt een 
positieve aanmoediging door om zo te leven dat het Christuskind in ons 
hart en woning kan vinden.  

Vanaf de eerste advent komt er elke week een brandende 
adventskaars bij. Op de jaartafel kunnen we de vier adventszondagen in 
verband brengen met de ons omringende vier natuurrijken: de eerste week 
leggen we een steen op de jaartafel, de tweede week komt daar een plant 
of bloem bij, de derde week volgt een dier en in de laatste adventsweek 
maakt de mens (een herder) het beeld compleet. Ook de drie kerstspelen 
geven een mogelijkheid om ons in de grootsheid en innigheid van de 
kersttijd in te leven. Als eerste wordt het paradijsspel opgevoerd, waarin de 
zondeval van de mens wordt verbeeld en duidelijk wordt dat de mens juist 
doordat hij Gods verbod overtreedt een eigen wil krijgt en zich kan gaan 
ontwikkelen. Door de komst van de Christus op aarde wordt de zonde van 
de mens kwijtgescholden. Dit zien we  terug in het kerstspel, waarmee  het 
verhaal van de geboorte van Jezus verbeeld wordt. Tot slot wordt in 
januari het Driekoningenspel gespeeld, over de kindermoord van Herodes 
en de vlucht van Josef, Maria en Jezus naar Egypte.  

Vanaf het kerstfeest tot Driekoningen op 6 januari, beleven we 12 
heilige nachten. Deze nachten vormen het verschil tussen het ritme van de 
maan (354 dagen) en het zonnejaar (366 dagen in een schrikkeljaar). Op 
deze dagen, die aan de goden gewijd waren, mocht in de oude tijden geen 
zwaar werk verricht worden. De mens was dan verbonden met de hogere 
werelden. De twaalf heilige nachten werden als voorspellend gezien voor 
de twaalf maanden die gingen komen in het nieuwe jaar. Voor veel 
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mensen zijn de heilige nachten nu nog een tijd van bezinning, om het 
nieuwe jaar fris en met liefde te kunnen beginnen. 
 
Wij wensen u met uw kinderen een goede voorbereidingstijd op het 
kerstfeest.  
De jaarfeestengroep. 

 
 
PROGRAMMA VOOR DE ADVENTSTIJD 2017   
  
Muziek in de adventtijd in de zaal (van 6 december t/m 21 december) 
In de zaal vinden korte sfeervolle concertjes plaats  van 8.15 uur tot 8.30 
uur. (op maandagen geen optredens ivm de advent vieringen, en in de 
laatste week wordt buiten gezongen ivm de werkzaamheden aan de 
wand). 
 
Maandag 4 december: Eerste advent 
Klas 1 t/m 6: Eerste adventsviering klas 1 t/m 6. 
 
Dinsdag  5 december: Sinterklaasfeest 
Kleuters:  8.45 uur: Aankomst Sint Nicolaas. Ouders zijn 

welkom met hun kinderen te komen kijken naar de 
aankomst op het plein. 

Klas 1 t/m 6:  Sint bezoekt de klassen gedurende de ochtend. 
 
Maandag 11  en 18 december 
Klas 1 t/m 6:   Tweede en derde adventsviering.  
 
Zondag 17 december: 
20.00   Paradijsspel voor ouders en belangstellenden 
 
Maandag 18 december  
11.45 uur: Paradijsspel voor alle kinderen vanaf klas 3.  
 
Donderdag 21 december  
Kleuters:  9.15 uur: Kerstspel voor de kleuters. Ouders (graag zonder 

jongere kinderen  i.v.m. de concentratie van de spelers) 
zijn welkom om te komen kijken. De ouders zitten achter 

de kinderen, het is niet de bedoeling dat de ouders hun 
kleuters op schoot nemen. 

 Kleuters hoeven deze dag geen brood mee te nemen. 
 
Klas 1 t/m 6: Kerstontbijt - lunch 
 
20.00 uur:  Kerstspel (opgevoerd door de leerkrachten) voor ouders 

en belangstellenden.  
 
Vrijdag  21 december 
Kleuters:  VRIJ  
Klas 1 t/m 6:  10.00 uur: opvoering kerstspel voor de klassen.  

11.30 uur: Alle leerlingen zijn vrij en de kerstvakantie 
begint.   

 
Woensdag 24 januari   
Kleuters en klas 1 t/m 6:onder schooltijd: 
 Het 3-koningenspelletje wordt opgevoerd. Dit wordt 

verzorgd door leerkrachten en ouders 
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