c. Het feest vieren in de klas: als we besluiten het Sint-Maartensfeest in de
klas te vieren, kunnen we het kringgesprek (zie a hierboven) wellicht een dag
vóór 11 november voeren om ons voor te bereiden. Op 11 november zelf
kunnen we dan het Sint-Maartensfeest vieren. De bouwstenen van het feest
zijn: het verhaal achter het feest, versiering, traktatie, geven en iets krijgen,
muziek en dans, overdaad en napret.
Het verhaal achter het feest
We lezen opnieuw wat Meneer Boek vertelt over het Sint-Maartensfeest en we
bekijken nogmaals de illustraties.
Versiering
We kunnen een lampion maken van papier met daarin een lichtje. Vroeger
maakten de kinderen een lampion van een uitgeholde suikerbiet. We kunnen
in optocht door het donker gaan en bij een aantal huizen aanbellen en zingen.
Dan krijgen we iets lekkers. We kunnen de situatie van Sint-Maarten ook naspelen met een kleed als cape. Het kleed wordt bijeengehouden door een reep
klittenband , zodat het gemakkelijk in tweeën gedeeld kan worden.
Traktatie en feestmaal
Allerhande zoetigheid, ook appels en peren en noten.
Geven, iets krijgen
We kunnen enkele buurtbewoners vragen of zij ons willen ontvangen en
trakteren. Zo’n situatie laat zich ook in het schoolgebouw organiseren. Door het
schijnen van ons lichtje in het donker en het zingen van een liedje geven we
plezier. Wij krijgen in ruil iets lekkers: een snoepje of een mandarijntje, of een
appel of een doosje rozijntjes waarmee wij blij zijn.
Muziek en dans
We leren Sint-Maartensliedjes die al heel lang gezongen worden :
Sint Maarten is zo koud
Geeft hem een turfje of een hout
Om zich bij te warmen
Met zijn blote armen
Geef vuur, geef vuur
Sint Maarten is zo duur.
Sinte, Sinte Maarten
De koeien hebben staarten
Ossen hebben horens
Kerken hebben torens

Torens hebben klokken
Mooie meisjes rokken
Schoenmakers elsen
Oude wijven pelsen
Sint Martinus bisschop
Roem van alle landen
Dat wij hier met lichtjes lopen
Is voor ons geen schande.
Hier woont een rijk man
Die veel geven kan
Veel wil ie geven
Lang zal hij leven
God zal hem lonen
Met honderd duizend kronen
Met honderd duizend lichtjes aan
Daar komt Sinter Maarten aan.
Bron: http://www.kinderliedjes.info/sinte-maarten-het-is-zo-koud/
https://www.youtube.com/watch?v=v-P9lr_V0fY
Of we zingen een eigentijds liedje:
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
Elf december is de dag
Dat mijn lichtje branden mag.
Bron: http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/e-liedjes/elf_november_is_de_dag.htm
Gezongen door Plzier.nl https://www.youtube.com/watch?v=ma2fx1REc4o
Overdaad
Heel veel lichtjes en lampions in de school (de bewoners van de huizen zetten
vaak een kaars in de gang, ten teken dat we welkom zijn), heel veel snoep en
fruit, die we verzamelen in een zak of een tas, maakt blij.

Napret
Dagenlang genieten we van ons lekkers. We bewaren het lekkers in een tas, die
hangt in de klas. Elke dag tot het op is, mogen we iets lekkers halen uit de tas
en opeten. We zeggen dan tegen elkaar: “Weet je nog van de lichtjes aan de
deur toen het donker was, dat we het liedje zongen van Sint Maarten en
lekkers kregen?”

