
ST. MAARTEN 
11 NOVEMBER 

 
 

Nu de herfststorm de gevallen bladeren weer door de straten jaagt en we met gebogen 
hoofd tegen regen en wind in het halfdonker naar school fietsen, kunnen we ons verheugen 

op het eerste lichtfeest dat de adventsperiode aankondigt;  
Sint Maarten. 

 
Bovengronds wordt het koud en kaal. Alle kracht van de zomer ligt opgeslagen in de aarde, 
in de wortels en knollen. Voor het eerst is het in de aarde weer warmer dan daarboven. In 
diezelfde gedachte hollen wij de knollen uit en zetten daar een kaarsje in. Het symboliseert 

het licht van de zomer dat binnenin door blijft stralen. 
 
 
 

 
 

Het verhaal over Martinus van Tours, 
de romeinse soldaat die in het jaar 333 na 

Christus zijn mantel 
in tweeën deelde voor de stadspoorten van Tours, 

mag voor ons een herinnering zijn om te delen en om 
uit te zien naar de ander. Om de warmte van 

de ander te hoeden, zonder die 
van onszelf te verliezen. 

  
  

 
 
Belangrijke data en tijden:  
 
Op vrijdag 4 november gaan we weer samen een aantal St. Maarten liedjes zingen. 
 
We willen je vragen om donderdag 10 november thuis met je kinderen een pompoen uit te 
hollen (zie handleiding).  
 
Op vrijdag 11 november nemen de kinderen, naast de uitgeholde pompoen, ook 
gereedschap mee naar school om de schil te gaan bewerken. De kinderen zullen in verticale 
groepjes de pompoenen gaan versieren.  Om 11:30 uur gaan de kinderen al zingend naar 
de ijsbaan waar de ouders staan te wachten. Daar zal het verhaal van Sint Maarten worden 
uitgespeeld. Daarbij zullen we een vers reciteren en krijgt iedereen (kinderen én ouders) 
warme soep met brood. Neem graag zelf een kop en lepel mee voor deze gelegenheid. 
Hierna ruimen we samen op en gaat ieder zijns weegs. 
 
 

 
 
 
 
 
 



St. Maarten vers (tekst voor bij het spel) 
 

‘Sinte Maarten, stook het vuur, 
‘k zou mij gaarne warmen, 

Met mijn blote armen. 
Daar kwam een manneke op krukken, 

die sloeg pardoes het vuur aan stukken. 
Daar kwam een manneke met een lange teen, 

die schaarde al het vuur bijeen’. 
 
 

Handleiding Sint Maarten pompoen versieren 
 

De binnenkant (thuis):   
Snijd van de bovenkant van de pompoen een 'dekseltje' van 
zo’n 4 tot 6 cm vanaf de steel. De deksel kan stervormig 
uitgesneden worden als dat leuk gevonden wordt. Hol 
vervolgens de pompoen uit door een lepel in de pompoen te 
steken en alle pitjes en het vruchtvlees eruit te scheppen. 
Daarna schraap je nog een flink stuk van de wanden van de 
pompoen zodat deze ietsje dunner en transparanter wordt. 
De wanden moeten ongeveer 1 cm dik blijven zodat ze niet 
te breekbaar worden. De bodem maak je vlak; met een 
uitholling voor het waxinelichtje. Met een ijzerdraad kun je 
het hengsel maken met een aantal kralen.  
 
De buitenkant(school):   
Snijd met een scherp mesje of een gutsje voorzichtig figuren 
in de pompoen zonder door de wanden heen te steken. De 
pompoen blijft dus dicht maar door de figuurtjes straalt straks 
een mooi lichtje; de figuurtjes worden er a.h.w. 'afgeschild'.  
 

 


