
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ook dit jaar vieren wij op de Joannesschool het paasfeest op de nu bijna traditionele wijze: we verzorgen 
het versieren en het wegbrengen van palmpaasstokken en het paasontbijt. 
 
Palmpaasstokken: 
Op donderdag 11 april maken wij per klas 2 palmpaasstokken. Om de stokken te versieren mogen de 
kinderen kleine attenties meenemen. Denkt u aan een klein zakje gedroogd fruit, kleine zeepjes, 2 
theezakjes verpakt of iets kleins om te snoepen. Het moeten wat kleinere attenties zijn omdat het aan de 
palmpaasstok gehangen wordt en een stok voor 1 persoon is. De kinderen mogen deze spulletjes  
9 en 10 april mee naar school nemen. Wilt u waar mogelijk de attentie alvast in een plastic zakje stoppen 
met een touwtje eromheen? Dit scheelt veel werk in de klas! 
 
Ook dit jaar willen we de stokken brengen bij een persoon die de leerlingen kunnen nomineren. Per groep 
worden er twee personen gekozen (dat kan een oma/ opa, nichtje of neefje, buurvrouw, bekende …..enz. 
van een van de leerlingen zijn) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege ziekte, 
eenzaamheid, ouderdom. Kent u zo iemand, dan kunt u dit aangeven op een strookje dat uw kind op 3 
april mee naar huis krijgt. Het strookje dient uiterlijk 10 april weer te worden ingeleverd. (Mochten er 
meer dan twee personen in de groep genomineerd worden zal er door de kinderen gekozen worden naar 
wie de palmpaasstokken gaan). Daarmee geeft u ook aan dat u bereid bent om de palmpaasstok samen 
met uw kind weg te brengen in het weekend van 13 en 14 april. De stok moet dan op donderdag 11 
april op school worden opgehaald. (dit i.v.m. de sportdag op 12 april). 
 
Het is mogelijk om op zondagmorgen 14 april eerst om 11.00 uur naar de Adrianuskerk te komen om de 
palmpaasviering mee te vieren en daarna de stok weg te brengen. Dit is echter niet verplicht. Tijdens deze 
viering zullen er ook kinderen van de scouting en communiekanten van de verschillende scholen aanwezig 
zijn.  
 
Het paasontbijt: 
Op donderdagochtend 18 april, van 8.30 tot 9.30 uur zal er op gezellige wijze Pasen worden gevierd met 
alle kinderen. We doen dit in de vorm van een paasontbijt. En niet zomaar een paasontbijt, maar een 
ontbijtje wat ieder kind voor een klasgenootje heeft klaargemaakt.  
 
Wat is de bedoeling? In de klas zullen lootjes worden getrokken zodat ieder kind weet voor wie hij/zij een 
ontbijtje mag gaan verzorgen. Om ervoor te zorgen dat het ontbijtje enigszins aansluit bij de 
eetgewoontes van de kinderen, vullen de kinderen een korte vragenlijst in met hun eetwensen. De 
kinderen krijgen dit op 3 april mee naar huis en uiterlijk woensdag 10 april moet het weer terug op school 
zijn. Op donderdag 11 april worden de lootjes getrokken 
 
Wij verzoeken u het ontbijtje eenvoudig te houden (geen luxe broodjes), maar het geheel mag wel op een 
gezellige wijze worden aangekleed. Wij vragen u er geen snoep zoals chocolade-eitjes bij te doen. Wilt u 
er ook aan denken het ontbijt te serveren met bord en bestek (voorzien van naam)? Het drinken kan 
bestaan uit een klein pakje. Wilt u ook nog eten en drinken voor de pauze meegeven? Veel kinderen 
hebben hier, ook na het paasontbijt, behoefte aan. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij één van de werkgroep leden Pasen. 
 



Werkgroep Pasen 
 

Samengevat 
 

Strookjes voor Palmpaasstok en ontbijt mee  Woensdag 3 april  

Kleine attenties voor Palmpaasstok mee  naar school Dinsdag 9 en woensdag 10 april 

Strookjes retour voor paasontbijt en genomineerde palmpaasstok Woensdag 10 april 

Trekken van lootjes voor ontbijt Donderdag 11 april  

Het maken van de Palmpaasstokken Donderdag 11 april 

Degene die de Palmpaasstok wegbrengt, neemt deze mee op Donderdag 11 april 

Wegbrengen van de Palmpaasstokken.  (Op zondag om 11.00 uur 

palmpaasviering in Adrianuskerk)  

Zaterdag 13 of zondag 14 april 

Paasontbijt Donderdag 18 april 

 
 
 
Voorbeeld gezellig ontbijt: 
- De boterhammen zelf versieren  
Het ontbijt op een gezellig dienblad/ 


