Over de jaarfeesten
Zoals op alle vrijescholen vieren we op De Zwaneridder volop de jaarfeesten. Leerlingen,
leerkrachten en ouders: iedereen doet mee. Voor ons zijn de jaarfeesten als glanzende parels aan de
ketting van het leven. Ze geven ritme aan het schooljaar en zorgen voor saamhorigheid. We vinden
het belangrijk dat we in deze vaak drukke en jachtige wereld voldoende tijd vrij blijven maken om
ons met elkaar te verbinden. Samen zingen, muziek maken en lekker met elkaar eten horen hier
natuurlijk ook bij.

Michael
Het Michaëlsfeest, een oogstfeest, vieren we op 29 september. Het is een feest waarbij de kinderen
kunnen ontdekken hoe moedig ze zijn tijdens de spelletjes in het bos, in de uiterwaarden en bij het
drakenspel. Tot slot wordt er gezamenlijk gegeten van de mooie drakenbroden. De kleuters vieren de
oogst met een bezoek aan de boomgaard van de appelboer.

St Maarten
Dan komt Sint Maarten op 11 november. Het is het eerste lichtfeest, de kinderen hollen een knol of
pompoen uit in de klas en versieren deze voor de Lampionnenoptocht aan het eind van de middag.
De hele school, inclusief ouders, loopt vervolgens zingend met de ‘lampionnen’ naar een veld vlakbij,
waar we in het schemerdonker genieten van het beeld van Sint Maarten op zijn prachtige witte
paard die zijn mantel deelt met de arme bedelaar.

Advent
In de Adventstijd verwelkomt het Ouderkoor de kinderen en ouders elke maandag zingend op het
schoolplein. Vervolgens neemt het koor de kinderen mee naar binnen, waar de hele school elke
week in de Ridderzaal een gezamenlijke Adventviering beleeft met een Adventverhaal.

Sinterklaas
Op 5 december wordt de Goedheiligman ’s morgens samen met zijn helpers op het
schoolplein ontvangen en toegezongen door de hele school. In de loop van de ochtend brengen Sint
en zijn Pieten een kort bezoek aan elke klas. In de kleuterklassen en klas 1 en 2 ontvangen de
kinderen een geschenk van de Goedheiligman. Vanaf klas 3 zijn de kinderen zo groot dat ze hem een
handje kunnen helpen door surprises en een gedicht voor elkaar te maken.

Sint Lucia
Op 13 december vieren we op De Zwaneridder het feest van Sint Lucia. De meisjes uit klas 6 lopen ’s
morgens zingend door de school in processie achter Sint Lucia, die een krans met kaarsen op haar
hoofd draagt. Zij delen Luciabroodjes uit in alle klassen.

Kerstmis
Kerstmis wordt in de klas gevierd op de vrijdag voor de kerstvakantie, onder andere met een
gezamenlijke kerstmaaltijd. Bijzonder is elk jaar weer het Kerstspel: een geschenk van het college aan
de kinderen en hun ouders. Het Ouderkoor verwelkomt het publiek met kerstliederen.

Driekoningen
In het nieuwe jaar vieren we Driekoningen op 6 januari in de klas met een heerlijk
Driekoningenbrood: wie vindt de boon en wordt voor 1 dag Koning?

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis op 2 februari wordt gevierd met het branden van kaarsjes in een schaal met water als
beeld voor het terugkerende licht. Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest en vormt (40 dagen na
kerstmis) de afsluiting van de Grote Kersttijd, die met het Sint Maartenfeest (40 dagen voor kerstmis)
begon.

Winterfeest
Aan het eind van de winter vieren we het Winterfeest. Elk jaar kiest de organiserende klas een
thema. Afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld “Zwaneridderbal”, wat fraaie kostuums opleverde van
ridders, jonkvrouwen, goochelaars, tovenaars en nog veel meer. Een aantal ouders bakt wafels en
pannenkoeken in de hal en er worden heerlijke fruitsalades gemaakt. Op het schoolplein worden
spelletjes gespeeld en als afsluiting komt de hele school bij elkaar om te dansen in de Ridderzaal.

Palmpasen
Met de lente in aantocht vieren we Palmpasen. De kinderen van de kleuterklassen en klas 1 en 2
maken zelf een Palmpasenstok en versieren deze in de klas. Daarna lopen ze als klas samen met hun
ouders een Palmpasentocht door de buurt.

Pasen
Met Pasen vieren we het nieuwe leven. Voor de jongste kinderen is het een Lentefeest. De hogere
klassen vieren het Christelijke feest, met een Paasmaaltijd in de eigen klas. Jaarlijks terugkerend
ritueel is natuurlijk het zoeken van eieren die de Paashaas heeft verstopt.

Pinksteren
Op het Pinksterfeest (50 dagen na Pasen) komen kinderen en leerkrachten zoveel mogelijk in het wit
gekleed naar school. Daarna zingen de kinderen liederen en dansen ze rond de Meiboom terwijl ze
op ingenieuze wijze de linten van de Meiboom in elkaar vlechten.

Sint Jan
Met het Sint Jansfeest op 24 juni voelen we allemaal volop de invloed van de zomer. De kinderen
vlechten hun bloemenkransen voor het feest ’s avonds, wanneer we samenkomen bij zorgboerderij
de Hoge Born. Waar leerkrachten, kinderen en ouders gezamenlijk picknicken en over het Sint
Jansvuur springen! Voor de kleuters en klas 1 is er een Kabouterpad uitgezet, verzorgd door de
kinderen uit klas 6. Het Ouderkoor en een orkestje zorgen voor de muzikale omlijsting. Aan het eind
van het schooljaar waaieren we allemaal uit om ons tijdens de zomervakantie op te laden voor een
nieuw schooljaar waarin we weer samenkomen.

