Achter de sterren aan
Alle kinderen en hun ouders hebben een uitnodiging gekregen
waarop het tijdstip staat vermeld van de start van de wandeling
„achter de sterren‟ aan. De groepen komen om de vijf minuten.
Er zijn 21 groepen die lopen. Ze mogen ook niet eerder starten.
Dit weten ze van te voren. Ze hebben een uitnodiging met de
mensen met wie ze lopen en hoe laat. Bij het hek van de school
worden ze opgevangen door de concierge. Zo voorkom je dat het
aan een stuk door door loopt.
De kinderen en hun ouders worden op het onderbouwplein
opgewacht.
Op het aangegeven tijdstip mag de groep naar binnen en wordt
opgevangen door de directeur. Zij legt heel kort de bedoeling uit.
Dan gaan de mensen van de groep naar de eerste locatie in het
speellokaal.
De route door het dorp wordt aangegeven door pijlen en langs de
hele route staan jampotjes met waxine lichtjes. Hier lopen de
mensen en kinderen tussen door.
Elk kind uit de onderbouw krijgt een lampionstokje met een ster
er aan mee. Ook krijgen alle kinderen een stempelkaart. Bij elke
locatie krijgen ze een stempel.
Het is de bedoeling dat er ongeveer tien groepen langs de
locaties gaan. Daarna wordt de groep spelers gewisseld en volgen
er nog 11 groepen.
De bovenbouw kinderen kunnen er dus niet bij langs. Dat moet
uitgelegd worden. We laten twee ouders filmen zodat zij het de
volgende dag terug kunnen zien.

Locatie 1: In speellokaal: De keizer zit op een hoge troon.
Hij zegt tegen de mensen dat ze op reis moeten gaan naar de
geboorte stad. Hij wil de mensen tellen.
Naast de keizer vier knechten die wapperen met grote takken
Alle toneelstukjes bij de locaties duren niet langer dan 5
minuten.
Locatie 2: Maria is in haar huisje aan het werk en krijgt bezoek
van de engel. Maria beeldt het uit. De bouwlamp gaat aan als de
engel verschijnt. De engel spreekt. Jozef is aan het timmeren.
Hij hoort van Maria wat de engel heeft gezegd.
Locatie 3: Maria en Jozef gaan op reis. Ze pakken de tas in en
pakken wat te eten. De mensen krijgen hier een stukje stokbrood
Locatie 4: Inschrijving: Vijf Romeinse soldaten, Romeinse cijfers
oude landkaarten, hier moeten de mensen zich echt in laten
schrijven in een boek. Ook de kinderen schrijven hun naam. Met
een pen waar een veer aan zit.
Locatie 5: enkele huisdeuren. Mensen komen er langs om te
kijken of er nog plaats is. Er hangt een bord “herberg”. De gene
die open doen zegt steeds iets over „vol‟. Er hangen ook bordjes
vol.
In de laatste herberg krijgen de mensen en kinderen drinken en
iets lekkers. Er zijn een paar kinderen die bedienen.
Locatie 6; het paleis van Herodes: een schatkist met geld, een
troon, veel fluweel, een troon waar Herodes op zit. Hij laat drie
geleerden in de boeken zoeken of er ergens een koning is
geboren. Er staan ook twee soldaten.
Locatie 7: dit is de herberg waar men wat te drinken krijgt. Zie
boven.

Locatie 8: De herders en de schapen. Dit is buiten bij de
kinderboerderij. Er zijn echte schapen en een bouwlamp. De
herders zingen. Herder liedjes bij het kampvuur. (neplampjes in
een vuurkorf)
Bouwlamp gaat aan. Meer niet.
Locatie 9: Engelen zingen. Een koortje dus!
Locatie 10 ; De stal: Er is een kribbe. Er staan banken. Jozef en
Maria beelden het verhaal uit. Het eindigt er mee dat de mensen
op weg moeten gaan om het verhaal door te vertellen.
Locatie 11; De wijzen: Er lopen drie wijzen rond met een
verrekijker. Zij vragen aan de mensen of ze de koning al hebben
gevonden. Ook zij zijn erg mooi aangekleed. Ze hebben ook
sterren boeken en kijkers mee.
Locatie 12: In school; Daar krijgen de kinderen een boekje mee
naar huis waar het hele verhaal in staat. Zo kunnen ze het
verhaal verder vertellen.
In school is er thee/koffie en citroenkwast. Aan de ouders wordt
gevraagd iets te bakken en dat wordt dan getrakteerd aan de
aanwezigen.

