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Kerstviering De Huve met QR-codes
IN ACTIE

DE HUVE HOUDT IN PLAATS VAN KERSTVIERING EEN STERRETJESTOCHT. FOTO LARS SMOOK

Voor leerlingen van basisschool De Huve en hun ouders is
Kerstmis dit jaar in de sterren te zien. Door QR-codes in zestien
sterren te scannen, horen zij het kerstverhaal en kerstliedjes
tijdens de sterretjestocht.
BIANCA LUCAS
'We zagen al aankomen dat de kerstvieringen op school dit jaar anders
zouden gaan"‚ vertelt Gerlinde Fikken‚ intern begeleider op basisschool
De Huve. "Voorheen vierden we het om het jaar op school en in de kerk.
Dat kon dit jaar vanwege de lockdown allemaal niet"‚ zegt Gerlinde.
Ze vervolgt: "Het eerste idee was vervolgens om de activiteiten buiten te
houden met een verlichte tocht van het Noaberhoes naar De Huve. Maar
het Noaberhoes is nu ook gesloten. In de kerk in Vriezenveen hoorde ik
over een sterretjestocht en ik was meteen enthousiast."
Filmpje of liedje
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Op de route hangen zestien sterren met daarin QR-codes bij leerlingen
thuis die in de buurt van de school in de wijk Windmolenbroek wonen.
"Door de QR-codes te scannen wordt er een filmpje of liedje afgespeeld",
legt de ib'er uit. "Uiteindelijk horen leerlingen en hun ouders het hele
kerstverhaal." De sterretjestocht begon afgelopen dinsdag en kan tot
vrijdag 24 december van 09.00 tot 20.00 uur gelopen worden. De route is
zo'n 1,5 kilometer en neemt een kwartiertje in beslag.
Elke groep‚ in totaal acht‚ speelt een scène en een liedje uit het
kerstverhaal. Woensdag 15 december waren de opnames. "Grappig is dat
groep 2 het liedje 'Merry christmas' zingt. De Engelse tekst moest de juf
wel eerst even uitleggen. Het was sowieso al een beetje feest omdat we
die dag hadden uitgeroepen tot 'foutekersttruienmiddag'", laat Gerlinde
weten.
"Leerlingen kwamen in hun mooiste kersttrui naar school. Jammer was
wel dat er drie groepen vanwege coronabesmettingen naar huis moesten
worden gestuurd. Desondanks lukte het toch en is het een heel mooi stuk
geworden."
Cadeautje thuisbezorgd
Volgens Gerlinde is iedereen apetrots op het resultaat. "We krijgen alleen
maar positieve reacties"‚ laat ze weten. "En heel veel foto's!" Onderweg
is er koek en zopie voor de kids en aan het einde een presentje van de
oudervereniging van de Huve. Gerlinde: "We hopen dat de hele school de
tocht komt lopen. Leerlingen die in quarantaine zitten of onverhoopt niet
kunnen komen‚ krijgen het cadeautje thuisbezorgd."
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