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Palmpasen                                                                                                  

Het is bijna lente. Het 

zonnetje wint aan 

kracht. De natuur 

ontwaakt. Tulpen, 

hyacinten en het 

speenkruid bloeien, 

bomen en struiken 

lopen uit. De trekvogels 

keren terug van hun 

lange reis. Lammetjes 

worden geboren en de 

vogels maken een 

nestje. 

Een week voor Pasen vieren we Palmpasen, oorspronkelijk was Palmpasen 

een oud vruchtbaarheidsfeest. 

Later werd het ook een Christelijk feest. 

Palmpasen is de dag waarop Jezus, de lang verwachte koning, aankwam in 

Jeruzalem.  
Zo vieren we Palmpasen bij ons op school.... 

De kleuterklassen: 

Voor de kleuters is dit feest een viering van de ontluikende natuur. 

In de klas maken de kinderen een Palmpasenstok. De stok wordt versierd 

met linten, krentjes, rozijnen en gedroogde appeltjes. Boven op de stok 

komt een broodhaantje. De Palmpasenstok heeft een symbolische 

betekenis en is een verwijzing naar hoe de natuur weer tot leven komt. 

De stok zelf staat symbool voor de groei- en levenskrachten van de mens. 

De eieren en het gedroogde fruit staan symbool voor het nieuwe leven. 

Het haantje in de top staat symbool voor de nieuwe dag. 

Aan het begin van het Palmpaasfeest wordt bij alle kinderen het 

zelfgemaakte broodhaantje op de stok geprikt. Daarna lopen de kleuters, 

al zingend, met hun mooi versierde palmpaasstokken in een kleurige 

optocht rond de school. Na de optocht mogen alle kinderen het 

broodhaantje en de gedroogde vruchtjes opeten. Hmmmm....  
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De ouders zijn op vrijdag 31 maart 2023 van harte welkom om 12.30 

uur om de palmpaas-stoet op te wachten bij de ingang van de school en aan 

te sluiten voor de optocht. We stellen het erg op prijs als de kinderen 

zelf hun stokken dragen en de ouders aan de zijkant van de stoet 

aansluiten en lekker meezingen met de liedjes. We vragen u het 

fotograferen aan de vaste fotograaf over te laten. Deze zal de foto’s met 

de oudergroep delen.     

Klassen 1 t/m 6: 

Ook in de klassen 1 t/m 3 worden er in deze week Palmpasenstokken 

gemaakt. De kinderen uit de klassen 4, 5 en 6 zullen hierbij de klassen 1, 2 

en 3 helpen. Op vrijdag 31 maart maken de lagere klassen een optocht met 

hun kleurig versierde stokken naar zorginstelling Rozemarijn. We 

vertrekken ongeveer om 12.00 uur en zullen dan rond 12:45 uur weer op 

school aankomen. 

Ook voor dit feest geldt dat de praktische informatie via de gebruikelijke 

kanalen via de klassenouders of de leerkracht bij u terecht komt. 

Alle onderbouwklassen zijn om 13.00 uur uit. 
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Pasen  

In de nacht van 20 op 21 

maart vindt de 

lentenachtevening plaats: dag 

en de nacht duren dan 

ongeveer even lang. Dit is het 

officiële begin van de lente. 

Daarna worden de dagen 

langer en de nachten korter. 

Na het begin van de lente, op 

de eerste zondag na de eerste 

volle maan, vieren we Pasen. 

Omdat deze dag is 

gerelateerd aan de stand van 

de maan valt Pasen ieder jaar 

op een andere datum; tussen 

22 maart en 25 april.  

In de Christelijke traditie is Pasen het feest van de wederopstanding van 

Jezus. De naam Pasen is afgeleid van ‘Pascha’ en het Hebreeuwse woord 

‘Possechím’. Het betekent huppelen en dansen van blijdschap. Blijdschap 

omdat de zon de winter en de duisternis heeft overwonnen.  

Zo vieren we Pasen bij ons op school... 

De kleuterklassen: 

In de kleuterklas is Pasen een lentefeest. Bij Pasen horen eieren en 

paasbrood. Eieren staan symbool voor nieuw leven. Het paasbrood was 

oorspronkelijk een ongezuurd brood. Tegenwoordig is het een zoet brood 

met krentjes, rozijnen en soms spijs.  

Dit jaar vieren we Pasen op donderdag 6 april. De kleuters zoeken eieren 

op Vrij Waterland en hebben daarna een paasmaaltijd in de klas. Dan 

worden ze ook verrast met de paas-knutsel die de ouders hebben gemaakt 

in de voorafgaande weken. Ouders zijn niet bij dit feest aanwezig en we 

zijn gewoon om 13.00 uur uit. 
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Klassen 1 en 2: 

Op donderdag 6 april vieren de klassen 1 en 2 het feest met spelletjes, 

zang en verhaal op het terrein van de familie Enschedé, waarna er gezocht 

gaat worden naar eieren. We zullen dit feest samen met de klassen 1 en 2 

van de Engelandlaan vieren. 

Klas 3: 

De 3e klas, die nu luistert naar de verhalen van het joodse volk en de 

vlucht uit Egypte, viert het joodse paasfeest op donderdag 6 april in de 

klas. 

Klassen 4 t/m 6: 

De klassen 4, 5 en 6 vieren het Paasfeest op donderdag 6 april op school. 

We starten in de zaal met samen zingen en luisteren naar een verhaal. 

Verder invulling van het feest wordt per klas ingevuld.  

Ook voor dit feest geldt dat de praktische informatie via de gebruikelijke 

kanalen via de klassenouders of de leerkracht bij u terecht komt. 

Alle onderbouwklassen zijn om 13.00 uur uit. 

 

 
 

 


