De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

8 december 2016
Vrij 9 dec
Ma 12 dec
Ma 19 dec
Woe 21 dec
Vrij 23 dec
24 dec t/m 8 jan
Woe 18 jan
Vrij 20 jan
Vrij 20 jan

wk 49
Koffieochtend
3e Advent
4e Advent
Kerstspel 17.00 uur
Kerstviering, alle klassen 13.00 uur vrij
Kerstvakantie
Teamscholing, alle klassen 12.00 uur vrij
Klassenouderoverleg 8.30 uur –Leerlingoverleg 11.00 uur
GGD verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met zorg of vraag.
Of u kunt een afspraak maken.
Kerstspel
Samen met het team van de vrijeschool in Winterswijk hebben wij de afspraak dat wij
om het jaar het Kerstspel verzorgen. Dit jaar komen de leraren en enkele ouders uit
Winterswijk bij ons het kerstspel opvoeren.
Op woensdag 21 december om 17.00 uur bij ons op school voor ouders en kinderen van
de Kleine Prins.
Op donderdag 22 december om 17.00 uur in de Sint Joriskerk in Bredevoort voor ouders
en kinderen van de Esch.
Achtergrond Kerstspel
Voor nieuwe ouders is het fijn om vooraf iets te weten over de vrije schoolse traditie van
het Kerstspel dat binnenkort door leraren en ouders opgevoerd zal worden. Niet over de
inhoud van het spel, want iedereen in onze cultuur zal het verhaal van de geboorte van
het Kindje in grote lijnen wel kennen.
Als je voor het eerst dit Kerstspel ziet, wordt je meegenomen in de mooie beelden van
het verhaal. Maar zal het taalgebruik toch vreemd op je overkomen. Het is een
merkwaardig, voor ons niet te duiden dialect. Waar komen de Kerstspelen vandaan?
Het Kerstspel is onderdeel van een drieluik, waar ook het Paradijspel en het
Driekoningenspel bij hoort. Het Paradijsspel toont de verjaging van Adam en Eva uit het
Paradijs en het Driekoningen spel toont de jacht van koning Herodes op het kindje als
zijn mogelijke troonsopvolger. Deze beide spelen zijn een beeld van de strijd van de
mens tussen goed en kwaad, naast de Engel heeft de Duivel hierin een grote rol. Met ons
kleine team lukt het ons alleen het Kerstspel op te voeren, maar het loont zeker de
moeite eens in Zutphen (of elders op een vrijeschool) de andere spelen te bezoeken.
De kerstspelen zijn afkomstig uit Hongarije, uit een dorp dat vroeger Oberufer heette.
Oberufer werd in die tijd door Duitsers bevolkt en zij hebben de spelen meegebracht toen
zij in de 16e eeuw naar dit oostelijk deel van Midden Europa trokken. Een vriend van
Rudolf Steiner, taalgeleerde Karl Julius Schröer, maakte een studie van de Duitse folklore
in de Oostenrijks-Hongaarse streken. Hij ontdekte dat de Duitse boeren in de kersttijd
oude kerstspelen opvoerden. Schröer heeft de teksten opgeschreven en de
omstandigheden in een boekje gepubliceerd. Rudolf Steiner heeft de eerste Kerstspelen
in de vrijescholen geregisseerd, opgevoerd door leerkrachten. Deze kerstspelen zijn dus
een voortzetting van het culturele erfgoed van de manier waarop al sinds eeuwen
‘lekenspelen’ in Europa zijn opgevoerd. Vaak op het dorpsplein of in het portaal van de
kerk, door boeren voor boeren zou je kunnen zeggen.
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Het taalgebruik is dus een vorm van oud-Duits dat door de emigranten in Hongarije
gesproken werd. Sinds een tiental jaren is er een nieuwe taalversie geschreven, wij
gebruiken deze versie. Hij is passend bij het warme en kleurrijke spel, waar humor en
menselijkheid de spanning regelmatig breekt.
Er wordt veel gezongen in het kerstspel en vaak maakt de hele spelersgroep dan een
omgang door de zaal. Voor de kinderen even een uitadem moment en afwisseling van de
blik naar het toneel.
Elk jaar starten wij na de herfstvakantie met het inoefenen. Het samenspelen werkt altijd
sterk verbindend en geeft een mooie innerlijke verdieping en voorbereiding op de
achtergrond van het Kerstfeest. De opvoering van het spel zien wij als een geschenk aan
de kinderen en ouders van school. Een mooie traditie die we graag in stand houden.
Tot slot vragen wij uw medewerking in onze regels.
Samen er voor zorgen dat de juiste dragende sfeer in de zaal aanwezig is, zodat de
spelers goed in hun rol kunnen blijven.
Vooraf naar de toilet zodat er niet gelopen wordt, mobieltjes natuurlijk uitzetten of niet
meenemen en als uw kind niet bij u zit: er voor zorgen dat het tijdens de voorstelling ook
blijft zitten en stil is.
Wij hopen dat zo een ieder zal genieten en de boodschap met zijn hart kan ontvangen.
Zoals de Engel vraagt………..…...zwijgt stil en opent wijd uw oren.
Ouderenquête onderwerp Algemene Ouderavond
De Algemene ouderavond van november ‘Liefdevolle begrenzing’ was naar ik terug
hoorde goed van onderwerp en inhoud. Deze avond was ook goed bezocht. Omdat dit
regelmatig niet zo is, een onderzoekje.
Wij willen graag een passend onderwerp aanbieden op de Algemene ouderavonden dat
op een brede belangstelling kan rekenen van onze ouders, daarom willen we jullie
mening hierover vragen. In de bijlage een speciale enquête hierover.
Graag voor de kerstvakantie inleveren, kan in het postvakje bij het kantoor.
Joke Rebel
Nog een paar foto’s van de Pietengym en het Sinterklaasfeest:
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