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Belangrijke
data
11 november
Studiedag groepen 1/2
12 t/m 16 november
Divalifeest

13 november
Viering Divalifeest

Het Divalifeest
Jaarlijks vieren Hindoes, afhankelijk van de maanstand, in oktober of november het Divalifeest
(uitspraak: Diwalifeest), ook w el Dipavali genoemd. Dipavali komt uit het Sanskriet en betekent: een rij lichten. Divali wordt vanwege de uitbundige verlichting waarmee de nachtelijke viering
ervan gepaard gaat, begrijpelijkerwijs daarom ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Het Divalifeest duurt
over het algemeen 5 dagen. Dit jaar wordt dit feest gevierd van 12 t/m 16 november. De leef- en woonomgeving worden voor het vieren van dit feest dan uitvoerig gereinigd. Maar bij dit feest gaat het vooral
om de innerlijke reiniging van de mens!
Waarom wordt dit feest gevierd?
Het wordt om tal van redenen gevierd, maar ik zal heel kort op slechts enkele daarvan ingaan.
Het feest is in de eerste plaats een overwinningsfeest. Het staat voor de overwinning van bijv. het licht
op de duisternis, van wijsheid op onwetendheid, van de waarheid op onwaarheid en van recht op onrecht; kortom het staat altijd voor overwinning van het goede (bijv. licht, wijsheid, waarheid en recht)
op het kwade (bijv. duisternis, onwetendheid, onwaarheid en onrecht).
Divali is verder een vereringsfeest. Op deze dag wordt bij de Hindoes de vrouw extra vereerd, omdat
de plaats die de vrouw in elk gezinsleven inneemt, heel bijzonder en onmisbaar is. De moeder werkt het
hele jaar door heel hard; ze doet o.a. het huishouden en voedt de kinderen op. Ze wordt gezien als de
brengster van geluk en welvaart in het huishouden. Op deze dag wordt ze daarom extra vereerd voor
haar onvermoeibare inzet en onmisbare rol in het gezinsleven. Ook heeft de vrouw een enorme inbreng
in het maatschappelijk leven. Een gezin, waarin de vrouw niet de waardering krijgt die ze verdient, is
gedoemd ten onder te gaan! Dit laatste geldt ook voor een samenleving/maatschappij!

Wat op deze dag ook heel belangrijk is, is dat er ook aandacht besteed wordt aan de sociaal zwakkeren en hulpbehoevenden in de gemeenschap. Daarom w orden op deze dag
ook aalmoezen gegeven aan behoeftigen (liefdadigheid).
Voor vele volkeren heeft dit feest ook een religieuze/historische betekenis; ze herdenken op deze dag
namelijk ook allerlei belangrijke religieuze/historische gebeurtenissen, die ik in het kader van dit stuk
buiten beschouwing zal laten.
Het feest heeft verder ook nog een spirituele betekenis. Het licht van de dia (het kleine aarden lampje)
staat namelijk symbool voor het licht in de mens. Dat zijn de goede eigenschappen in de mens, waardoor deze zich altijd moet laten leiden. Op Divalidag moeten we ons bezinnen en proberen onze negatieve eigenschappen te verdrijven (innerlijke reiniging; ook hier is er dus sprake van overwinning van het
goede op het kwade!), die om te zetten in positieve energieën en die vervolgens in te zetten voor het
welzijn van de hele mensheid. Het feest is om deze reden daarom bij uitstek een bezinningsfeest.
Hoe wordt het feest gevierd.
Verschillende (Hindoestaanse) organisaties besteden aandacht aan Divali middels het organiseren en
uitvoeren van talrijke activiteiten rond deze dagen (z.a. kerkdiensten, fakkeloptochten, feesten, andere
bijeenkomsten en lezingen). Op deze dag zoeken familieleden en vrienden elkaar op en wensen elkaar
dan veel geluk toe; dan zeggen ze tegen elkaar: ‘’Subh Divali’’. Op deze dag worden er altijd veel vegetarische lekkernijen klaar gemaakt. In de Oosterse landen (z.a. in India en Pakistan) wordt er op de
Divali-nacht ook een flinke hoeveelheid vuurwerk afgestoken.

De dia’s worden aangestoken op de donkerste nacht van het jaar!
In elke kalendermaand is er een donkere nacht, waarop de maan zelfs bij heldere hemel voor de aardbewoners niet te zien is. Dan spreekt men van ‘nieuwe maan’. Van de 12 donkerste nachten elk jaar is 1
het aller donkerst en deze nacht wordt uitgekozen om de lichtjes aan te steken. De lichtjes worden dus
op de donkerste nacht van het jaar aangestoken om de duisternis (deze staat symbool voor
het kwade) als die het ergst is, te bestrijden door het aansteken van talrijke lampjes. De donkerste nacht van het jaar valt elk jaar tussen medio oktober en medio november en deze valt dit kalenderjaar op 15 november. De datum waarop dit feest jaarlijks gevierd wordt, wordt dus astronomisch
bepaald. Hieruit blijkt dus dat ook in het leven van de Hindoe de astronomie een heel belangrijke plaats
inneemt.
Waar wordt Divali gevierd.
Divali wordt over de hele wereld waar Hindoes wonen gevierd. Het gaat hierbij om o.a. India, Sri Lanka,
Pakistan, Myanmar, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji,
Mauritius, Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika, Guyana, Suriname, Trinidad en Tobago, Nederland,
Canada, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.
In Nederland woont de grootste Hindoe-gemeenschap in Den Haag. Het Divalifeest is in Den Haag dan
ook een stadsfeest geworden. O.a. op het Spuiplein in het centrum van Den Haag komen Hindoes en ook
niet-Hindoes op deze dag bij elkaar om het licht met elkaar te delen en het feest uitbundig te vieren.
In Suriname is de Divalidag een nationale feestdag; dan zijn alle mensen vrij van werk en alle scholen
zijn gesloten.
Divali is tegenwoordig een universeel feest, dus een feest voor alle mensen.

Meester Chanderdath.

Leren door te spelen; speelplezier!
Ook bij de kleuters zijn we dit schooljaar weer volop nieuwe vaardigheden aan het leren. Deze vaardigheden
hebben de kinderen nodig om zich goed verder te kunnen ontwikkelen en steeds weer nieuwe dingen te leren.
Samenwerken, plannen maken, oplossingen bedenken, zorgen voor je omgeving, concentreren, inleven in een
ander zijn een aantal van deze vaardigheden.
We zijn dit schooljaar begonnen met een nieuwe lesmethode: Speelplezier!
Wij, leerkrachten, volgen hiervoor een cursus op het HCO, zodat we precies weten hoe we uw kinderen op de
beste manier kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

De kinderen en de leerkrachten zijn heel enthousiast over de nieuwe manier van werken. De kinderen leren door
op verschillende manieren te spelen. De dag begint met een demonstratiespel van de juf; de kinderen kijken en
luisteren naar het spel met onze pop Snuf. Ze krijgen op deze manier nieuwe woorden en onderwerpen aangeboden.
Aansluitend gaan we met z’n allen de nieuwe woorden en zinnen uitbeelden. De kinderen leren versjes en liedjes
die ondersteund worden met bewegingen en gebaren. Tijdens de werkles gaan de kinderen in de verschillende
hoeken spelen (werken). Ze gaan de nieuwe lesstof oefenen door toe te passen in hun spel. In het spel in de
verschillende hoeken komt de taal en het voorbereidend rekenen weer terug.
Door samen te spelen en praten met elkaar leren kinderen samenwerken,
oplossingen bedenken, afspraken maken, plannen maken en deze
uitvoeren. De leerkrachten observeren en begeleiden het spel.
De kleuters spelen en daardoor leren ze!
Wij spelen met plezier! Wij leren met plezier!

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl
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Meester Soeshiel
Hi iedereen,
Mijn naam is Soeshiel en ik ben op school werkzaam als LKP-coördinator en ICC-er. Ook voor dit schooljaar staan er
naast de reguliere LKP-lessen, weer allerlei leuke projecten op de planning. Denk bijvoorbeeld aan het COH project
(CultuurOnderwijs op zijn Haags) die deze week van start is gegaan met IDENTITEIT als thema.
Jammer genoeg gaan de geplande bezoeken naar Musea en andere culturele instellingen de komende 2 weken helaas
niet door (i.v.m. de aangescherpte Covid maatregelen). We zullen samen met de betreffende instellingen op zoek gaan
naar nieuwe passende data. Binnen het team van de LKP docenten zijn er ook een aantal nieuwe gezichten.
Bij deze heet ik Pascale (Dans), Aisha (Robotica), Yanaica (Muziek) en Rania (Drama) dan ook van harte welkom.
Ik hoop dat we er met zijn allen weer een mooi educatief en cultureel schooljaar van zullen maken met inspirerende
lessen.
Meester Soeshiel.

Juf Suus
Dit jaar zijn we begonnen met het keuzevak, de afvaljuf. Tijdens deze lessen
maken wij de kinderen bewust van de gevolgen van zwerfaval, het belang van
afval scheiden en krijgen zij uitleg over de ‘plastic soep’. Maar daarnaast worden vooral de mooiste creaties gemaakt van kosteloos materiaal.
Door de mix van verschillende groepen zijn de niveauverschillen groot. Dit geeft
voor ons als vakkracht een extra uitdaging, maar daarentegen is het gaaf om te
zien hoe de oudere leerlingen bijna van nature de taak op zich nemen om de
kleintjes op weg te willen helpen. Zo werd een simpele robot bijvoorbeeld omgetoverd tot een machine die met een bevestigde motor kon gaan lopen. Bedacht door iemand uit groep 6, uitgevoerd met behulp van een kind uit groep 8.
Een van deze robots is te bewonderen in de vitrinekast.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Ik geef met veel plezier de afval-les en kijk uit naar de volgende reeks!
Juf Suus.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Nieuws van de Peutersprongen
Buiten ziet het er prachtig uit, met al die mooi gekleurde blaadjes aan de
bomen. Voor de peuters is dit een hele leuke tijd om naar buiten te gaan en
veel te leren door te voelen: je kunt de wind voelen, weinig wind, veel wind en
storm. De wind speelt met de blaadjes. We gaan blaadjes oprapen: ze hebben
verschillende kleuren en vormen. Het ruikt lekker buiten, naar herfst. Kinderen
vinden het leuk om onder een paraplu te lopen in de regen en te merken dat je
van de regen nat wordt. Zo leren we de kinderen tegenstellingen: nat en
droog, koud en warm, veel en weinig blaadjes, een harde en een zachte wind
en een grote en een kleine paddenstoel. Met blaadjes, eikels en kastanjes
kunnen kinderen sorteren: welke zijn hetzelfde of welke zijn anders ?
Doet u met ons mee? Als u met uw kind de werkjes uit de Nieuwsbrief maakt, en die
aan de juf laat zien, krijgt uw kind een sticker. Veel herfstplezier!
Groeten van team Peutersprongen.
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