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Aan de ouder(s), verzorger(s),
Het mooiste geschenk.
Vandaag hebben de leerlingen met elkaar een mooie kerstviering beleefd. In een volle hal keken
de groepen 1 t/m 7 naar de kerstmusical ‘het mooiste geschenk’. Deze musical werd gespeeld
door groep 8. Het verhaal ging over de zoon van koning Balthasar, Joesoef. De koning heeft
gehoord dat er een bijzonder kind is geboren. Een kind dat vrede zal brengen. De koning gaat het
kind zoeken om hem cadeaus te brengen. Joesoef moet thuis blijven. Maar Joesoef wil ook naar dit
kind. Hij vertrekt stiekem en neemt zijn lievelingsbal en boek mee. Ook zijn hond mag mee. De ster
wijst de weg. Onderweg komt Joesoef een oude man, een ziek kind en een meisje dat gepest
wordt tegen. Joesoef geeft al zijn geschenken weg aan deze mensen. Dan komt Joesoef na een
lange reis bij de stal, maar met lege handen. Maria ziet het en zegt tegen hem:
“Jouw lege handen zijn het mooiste geschenk voor dit kind”.
Vol overgave werd dit verhaal door groep 8 gespeeld. Zij deden het geweldig. Het publiek genoot
en zong uit volle borst de liedjes mee.
De viering in de hal was een mooi kerstgeschenk.

Verhalenrooster Kind op Maandag. (Vanaf 9 januari 2017)
Al eeuwenlang bidden mensen het Onze Vader. ‘Uw koninkrijk kome…’ bidden ze dan. Maar wat
bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Hoe zou dat koninkrijk eruit zien? Hoe ziet de wereld eruit
als God onder de mensen woont? Daar laat Jezus iets van zien in de verhalen van deze weken. Hij
vertelt hoe het leven kan zijn als mensen geloven in recht en gerechtigheid, als ze liefde hebben
voor elkaar en de wereld om hen heen. Als dat gedaan wordt, gebeuren er wonderen. In de
verhalen worden zieke mensen beter, wie niet meetelde staat ineens vooraan. Zou het zo gaan in
het koninkrijk van God?
De Bijbelverhalen vertellen dingen waar je blij van wordt, waar je hoop van krijgt. Maar soms
worden er ook lastige vragen gesteld. Kun je je vijanden liefhebben? Maar hoe moet dat dan? En

