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Nieuwsbrief Oblimon nr 3 (november 2011)
De advent is begonnen!
In onze laatste nieuwsbrief van 2011 verbinden wij advent en kerst met thema’s waar
oblimon graag mee bezig is. Voor wie nog niet helemaal klaar is met de voorbereidingen, of
altijd geïnteresseerd is in nieuwe kerst-ideeën.
Ook in 2012 staan wij graag weer voor u klaar. We wensen u een inspirerende kersttijd en
voor 2012: Vrede en Alle Goeds!
Kunstzinnige kerst

Gemeenschappelijke kerst

Verdeel de tekst van een kerstlied over all
groepen. Iedere groep krijgt een regel of
eventueel een woord en maakt daar een
schilderij, collage of andere verbeelding bij.
Bijvoorbeeld: ‘Het hagelde en het sneeuwde’ of:
Daar hoorden zij engelen zingen’. Alle
werkstukken worden tijdens de kerstviering
samengebracht.

Maak een Adventsboom:
Laat alle kinderen van de klas hun hand
omtrekken op een stuk groen papier.Knip de
handafdrukken uit. (Maak er veel voor een grote
boom). Lijm nu alle handafdrukken op elkaar.
(vingertoppen naar beneden)
Begin onderaan en ga trapsgewijs naar boven in
de vorm van een boom.
Zo ontstaat een kerstboom "van ons allemaal".
Laat elk kind van de klas een kerstbal
knippen/prikken uit en mooi kleuren, of maak voor
elke schooldag in de Advent één mooie kerstbal.
Versier de boom elke dag van de advent met
een bal.
Hang je adventsboom op een mooi plekje.

Webkerst
Onze favoriete sites:

Wereldkerst
Het ideële wereldmuzieklabel Putumayo bracht
een prachtige cd uit met kerstliedjes, uitgevoerd
door muzikanten van over de hele wereld:
Christmas Around The World. Accordeons,
steeldrums en wat al niet. Te koop in de betere
platenzaak, reisboekenwinkel en wereldwinkel. Zie
ook www.putumayo.com

Filosofische kerst
Filosofeer met de kinderen over het fenomeen
‘kerstbestand’. Ter inleiding kunt u iets vertellen
over de kerstbestanden in de Eerste Wereldoorlog
(zie wikipedia over ‘Eerste Wereldoorlog’).
Vragen: waarom waren er kerstbestanden?
Waarom juist met kerstmis? Waarom ging de
oorlog na kerstmis weer verder? Heeft een
kerstbestand zin? Wat vind je van het idee, een
kerstbestand af te kondigen voor alle ruzies op
school?

http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=88
Een verzameling links naar school tv filmpjes,
beknopte achtergrondinformatie over
kerstgebruiken en een mooie verzameling
mandala’s voor alle dagen van de advent.
http://kerstmis.yurls.net/nl/page
Een pagina vol korte filmpjes en web-opdrachten
waar kinderen zelfstandig mee aan de slag
kunnen.
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId
=1420
Heel veel kerstliedjes uit verschillende landen:
tekst, bladmuziek en/of karaoke versie.
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen, stuur dan een mailtje naar
info@oblimon.nl

OBLIMON
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem
Telefoon 026-3860335
www.oblimon.nl

