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Driekoningen   

  

Het is winter. Het wordt iedere dag weer een klein beetje eerder licht, 

maar de lente is nog ver weg.   

Op 6 januari is het Driekoningenfeest. Het Bijbelse verhaal vertelt hoe 

drie koningen, drie wijzen uit het Oosten, op 24 december een bijzondere 

ster aan de hemel zagen staan. De ster vertelde hen dat er een koning was 

geboren. De drie koningen gingen op reis om hem eer te bewijzen en de 

ster wees hen de weg. Op 6 januari kwamen ze aan bij de stal waar Jezus 

was geboren en gaven hem geschenken. De eerste koning was Koning 

Balthasar. Hij droeg een blauwe mantel en hij schonk het kindje wierook. 

De tweede Koning heette Melchior. Hij droeg een rode mantel en hij gaf 

het kindje goud. De derde Koning was Caspar. Hij droeg een groene mantel 

en hij schonk het kindje mirre.   

Op de seizoentafel 

arriveren de drie 

koningen in de stal. De 

herders gaan weg, zij 

gaan verder met het 

hoeden van hun schaapjes. 

Na het feest van de 

Driekoningen neemt 

koning Winter plaats op 

zijn troon.   

 

 

Zo vieren we het Driekoningenfeest bij ons in de kleuterklas...  

Het Driekoningenfeest vieren we in de klas op vrijdag 27 januari om de 

periode feestelijk af te sluiten. Die dag eten de kinderen in de klas het 

driekoningenbrood. Dit is een koek/brood waarin drie bonen zijn verstopt; 

één bruine en twee witte. De kinderen die een boon vinden mogen die 

ochtend koning zijn. In de dagen daarvoor komen ook de andere kinderen 

aan de beurt. In de klas worden passende liedjes gezongen en het 

driekoningenspelletje gespeeld.   

 

Zo vieren we het Driekoningenfeest bij ons in de onderbouw... 

Klas 1, 2 en 3 eten een koningenbrood, de koningen mogen die dag het een 

en ander kiezen.  
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In klas 4, 5 en 6 gaan ze kijken naar het driekoningenspel. Dit jaar krijgen 

we dit cadeau van de kompanij van Gouda, meester Michiel is onderdeel van 

deze kompanij. Wie o wie zou hij zijn? 

 

Dit is op vrijdag 20 januari om 19.00 uur op de Engelandlaan. Een mail 

hierover met praktische zaken wordt apart van deze nieuwsbrief gestuurd. 

 

  

  


