
Hoevelaken, 7 december 2017 
 
 
Betreft: kerstproject 

 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
 
Sinterklaas is weer op de terugreis naar Spanje, om daar bij te 
komen van de gezellige maar vermoeiende dagen. Op de Hoeve 
richten we ons alweer op het volgende feest, Kerstmis.  
 
Het kerstproject van dit jaar heet “Laat je licht schijnen.” 
In deze drukke en vaak individualistische maatschappij kun je soms blij verrast worden door 
een ander: een cadeautje dat je onverwachts krijgt, een vriendelijk woord of een simpel 
‘Goedendag’ met een glimlach van een onbekende. Als je iemand vraagt waar hij of zij die dag 
blij van geworden is, zijn het vaak dit soort dingen die genoemd worden.   
Ook al worden we hier blij van, het is niet altijd makkelijk om zelf ook zo te zijn en dit soort 
dingen te doen. Vaak zijn we druk met ons werk en thuis en hebben we een hoofd vol zaken 
die gedaan moeten worden. En de alom aanwezige smartphone staat direct menselijk contact 
vaak in de weg. Zo sociaal is ´social media´ eigenlijk niet…  
Wij vinden het met de kersttijd belangrijk om samen met kinderen stil te staan bij het feit dat je 
de goede dingen uit jezelf aan anderen kunt geven. Dat kan zitten in een gebaar, woord, 
luisterend oor of handeling. Bij het kerstproject van dit jaar wordt verteld en besproken hoe we 
klaar kunnen staan voor een ander, hoe je je licht laat schijnen over anderen. Er worden 
kerstverhalen verteld, maar ook verhalen uit de Bijbel worden voorgelezen. Ook besteden we 
aandacht aan de lichtfeesten die er in verschillende godsdiensten en landen gevierd worden: 
het joodse Chanoeka, het Santa Lucia-feest uit Zweden en Devali uit het hindoeïsme.  
 
Met de kinderen willen we op woensdag 20 december van 18.30 – 19.30 uur het kerstfeest 
vieren in een besloten viering. De kinderen kunnen vanaf 18.20 uur op school gebracht 
worden. Om 18.30 uur sluiten de deuren en is er in de grote zaal een kerstviering met 
verhalen, liedjes en lichtjes. Daarna eten en drinken de kinderen nog een klein hapje in de 
stamgroep. Om 19.30 uur worden de deuren van de school weer geopend en kunt u uw 
kind(eren) bij hun stamgroep ophalen.  
 
Op donderdag 21 december om 8.30 uur eten we op school een gezamenlijk kerstontbijt. In 
de groep wordt met alle kinderen samen bedacht wat lekker is om te eten en hoeveel eten we 
nodig denken te hebben. Het eten wordt verdeeld en geschreven op papieren kerstballen.  
Die worden opgehangen op een kerstboom bij de deur van de klas.  
Vanaf woensdag 13 december kunt u of uw kind een papieren kerstbal mee naar huis 
nemen. Uw kind neemt het eten dat erop staat op donderdag 20 december mee naar school. 
Zo zorgen we gezamenlijk voor het kerstontbijt.  
Wilt u uw kind op woensdag 20 december een plastic tas meegeven met daarin een bord, 
beker en bestek, voorzien van naam?  
 
Tot slot kan een kerstproject over licht niet bestaan zonder lichtjes in de school.  
Wilt u uw kind in de week van 11 december een nep-waxinelichtje meegeven? 
 
 
Wij wensen u een fijne kersttijd met veel lichtjes om u heen!  
 
Het team van de Hoeve 


