
Nieuws van De Vliekotter 

Laten we beginnen met het toewensen van een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar 

voor iedereen! Op het moment van schrijven lijkt dit nog even heel ver weg, want we 

zitten nog volop in de decemberfestiviteiten. We nemen u dus nog even mee terug 

naar december. Sinterklaas was nog maar net terug naar Spanje, toen onze 

ouderwerkgroep de school weer omtoverde naar een sfeervol kerstdecor.  

Overal lichtjes en kerstbomen en in de 

kleutergroepen werden van de ene op de 

andere dag kerstkoekjes gebakken in 

plaats van pepernoten. Mooi om te zien 

hoe de kinderen heel flexibel van het ene 

naar het andere thema overstappen. 

Even was er nog de hoop op een dagje 

schaatsen met de hele school, maar 

helaas was het ijs nét niet dik genoeg. 

Laten we dat als wens voor het nieuwe 

jaar vasthouden! 

Nadat de school versierd was, schakelde 

de ouderwerkgroep over naar de 

kerstmarkt. Ouders van de school werden 

gevraagd taarten te maken om te 

verkopen in de kraam van school. Meer 

dan 40 taarten werden voor een 

recordopbrengst verkocht. Zo kunnen we 

weer veel leuke activiteiten organiseren 

en mooie materialen aanschaffen! 

 



En terwijl de laatste bakblikken nog opgehaald moesten worden, stond de 

ouderwerkgroep al weer klaar voor het volgende evenement: de kerstwandeling. Op 

donderdagavond 22 december werd ons dorp omgetoverd in een levende kerststal. 

Elke gezin moest op een eigen starttijd op school komen, om aan deze wandeling te 

beginnen.  

De start was op het schoolplein. Een heraut van de keizer had na trompetgeschal 

een boodschap: “Luister allemaal heel goed! Dit is een boodschap van keizer 

Augustus. De keizer wil weten hoeveel kinderen en grote mensen er in zijn land 

wonen. Iedereen moet daarom zijn naam laten opschrijven in zijn geboorteplaats. Er 

zijn al heel veel mensen op weg gegaan. Nog niet zo heel lang geleden zijn Maria en 

Jozef ook op reis gegaan. Maria verwacht een kindje. Misschien is hij al wel 

geboren. Jullie mogen nu op zoek gaan naar dit kindje. Vertrek nu en ga richting 

Bethlehem!” 

En zo gingen groepen gezinnen op weg naar 

Bethlehem, gewoon in Oosterend! Onderweg 

kwamen ze eerst soldaten tegen, die wilden 

weten waarom ze nog zo laat op straat waren. 

Daarna moesten de kinderen met een echte veer 

hun naam in een boekrol schrijven bij de 

burgerlijke stand in de tuin van juf Nienke.  

En toen kwamen ze weer soldaten tegen, die de 

kinderen leerden marcheren, want zo zouden ze 

sneller het kindje kunnen vinden. Bij de Peperhof 

speelde Excelsior mooie muziek en kregen alle 

kinderen een zelfgemaakt lichtje mee voor de 

donkere reis. Verderop in de Peperstraat zagen 

ze nog andere reizigers, die wilden weten waar 

ze zich moesten laten inschrijven.  

In de Verlorenkost kwamen de kinderen aan bij 

herberg Witte, maar er was geen plek om even uit 

te rusten, want de herberg zat helemaal vol. En 

nadat ze soldaat Jelle tegenkwamen in de 

Koetebuurt, kwamen ze aan bij de herberg van de 

familie Bakker aan de Achtertune, waar het een 

gezellige bedoening was. Ook hier was geen plek. 

De herbergier had even daarvoor ook al Jozef en 

Maria weg moeten sturen.  

Verderop aan de Achtertune en in de Kerkstraat 

kwamen de kinderen weer medereizigers tegen. 

Ook zij waren op zoek naar de stal en naar een 

plekje om te slapen. Toen de kinderen bij herberg 

De Parel aankwamen, hoopten ze dáár dan 

misschien even op te kunnen warmen, maar er 

was echt nérgens meer plek.  



Mooi gezang bij De Bistro trok hun aandacht en de tocht ging weer verder. Engel 

Eline was daar aan het zingen en had een mooi bericht voor de kinderen: “Wees 

maar niet bang, ik heb goed nieuws: er is vannacht een kind geboren. Hier vlakbij in 

een stal”.  

Bij de bank stond een herder met een paar echte schapen in het veld. Zou de stal nu 

werkelijk in buurt zijn? De herder wees ze het steegje bij juf Marieke in en daar 

vonden ze eindelijk Jozef en Maria. Heel stilletjes zaten ze daar, meester Jacco en 

Noa met baby Jezus in de kribbe. En om de stal helemaal compleet te maken, 

stonden in de tuin van juf Marieke ook twee echte ezeltjes! 

Na de stal liepen de kinderen in de 

richting van de parkeerplaats waar ze de 

drie wijze(juffe)n uit het Oosten 

tegenkwamen met hun kamelen. Ook zij 

waren op zoek naar het Kindje om hem 

geschenken te brengen.  

Toen ze na een prachtige wandeling 

terugkwamen op school, kregen alle 

kinderen en ouders warme chocomelk 

en kerstbrood van de ouderwerkgroep, 

gesponsord door de Jumbo. 

En omdat alle personen uit het 

kerstverhaal het na 2,5 uur best koud 

hadden gekregen, sloten ze de avond af 

op school, met een kop warme snert. 

Wat geweldig dat we elke keer weer 

zoveel mensen bereid vinden om ons te 

helpen! 



Was u niet in de gelegenheid mee te wandelen, maar wilt u wel de sfeer proeven? 

Yentel en Daisy hebben een vlog gemaakt van de wandeling die u via deze link kunt 

bekijken op Youtube: https://youtu.be/a3Qi2c13wYM  

Op maandag 9 januari staan de ouders van de ouderwerkgroep alwéér voor ons 

klaar, dit keer met oliebollen voor alle kinderen én hun ouders. Daarom is dit een 

mooie gelegenheid om deze fantastische oudergroep een keer extra in het zonnetje 

te zetten: Sharen, Remco, Nynke, Paulien, Corina, Jonna en Gerco, jullie zijn 

gewéldig en dat mag het hele dorp weten! Bedankt voor alle momenten dat jullie 

voor ons klaar staan! 

Het Vliekotterteam. 

   

  

https://youtu.be/a3Qi2c13wYM

