
 
   
 

 

19 mrt Oudergesprekken 
20 mrt Ouderavond klas 6, inloop 19.45, start 20.00 uur 
21 mrt MR vergadering 
22 mrt  Ouderavond klas 1, inloop 19.45, start 20.00 uur 
23 mrt Palmpasen 
28 mrt Paasviering 
28 mrt Boeken- en mineralentafel, wolletjes en honing 12.15-

13.00 uur 
29 mrt Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
30 mrt Goede vrijdag vrije dag 
2 apr Tweede Paasdag vrije dag 

13 apr  Toneel klas 4 
 

Harry is op maandag en woensdag op de Toermalijn. 
Linda (IB) is op maandag op school. 
 

Op 19 maart zijn de oudergesprekken.  
 

Ook dit jaar gaan de kleuters en klas 1 en 2 met hun 
palmpaasstok in een feestelijke optocht naar buiten: zij 
maken allen een lentewandeling door het park: het 
vertrek is om 9.00 uur. 
Voor de kleuterouders is er al een ouderbrief gemaild en 
zijn er pakketjes gemaakt om palmpaasstokken te 
maken. 
  
Klas 1 en 2 willen vanaf maandag met hun stokken aan 
de slag. Wilt u een kruis van 2 stokken meegeven 
(maximale lengte 70 cm) stevig vastgebonden en met 
een punt voor het broodhaantje. Wilt u uw kind ook 
gedroogde vruchten, abrikozen, appeltjes en rozijnen 
meegeven?  
Buxus mag ook met de kinderen mee, maar als u wat 
extra heeft verzamelen we dat in een doos bij het 
secretariaat.  
De leerkrachten. 
 

Pallem-pallem-pasen, 
ei ei koerei 
op enen zondag 
krijgen wij een ei 
één ei is geen ei 
twee ei is een half ei , 
drie ei is een paasei 
  
Eertijds werd het Palmpaasfeest uitvoerig gevierd: dit 
feest symboliseerde de intrede van Christus in 
Jeruzalem. Er moet bij de intrede van de nieuwe koning 
een uitbundige,  kinderlijke vreugde bij de mensen 

geleefd hebben . 
Men wuifde hem met palmtakken toe en bedekte de 
grond met kledingstukken en tapijten. Niemand 
vermoedde het drama van Golgotha dat volgen zou. 
Het enige wat nu nog herinnert aan deze intrede is de 
wijding van de palm in de katholieke kerken. Eertijds 
heeft de christelijke gemeenschap vele (ook 
voorchristelijke] elementen in dit feest verweven. 
Dat het een verchristelijk feest is, komt tot uiting in de 
kruisvorm waarmee de stokjes van de palmpaas aan 
elkaar bevestigd waren.  Waar de horizontale en de 
verticale stokken aan elkaar verbonden waren, 
bevestigde men een rond gevlochten broodje. Aan het 
dwarshout werden slierten aan-één-gevlochten droge 
vruchten opgehangen en bovenop het kruis stond een 
broodhaantje. Met deze soms prachtige 
palmpaasstokken kwamen de christenen ongetwijfeld in 
processie samen. 
De symbolen verklaren is verre van eenvoudig 
Behalve het duidelijke symbool van het kruishout geeft 
niets ons zekerheid. 
Vanwaar de gedroogde vruchten?  Waren zij een teken 
van het vergane of was het een teken van het sluimerend 
zaad,  dat weldra de aarde zou bevruchten? 
Werd Christus ook niet beschouwd als ‘het nieuwe 
leven’? 
Was het haantje bovenop het kruishout een herinnering 
aan de voorspelling dat Petrus Christus driemaal zou 
verloochenen vóór de haan driemaal gekraaid had, of 
was het een herinnering aan een voorchristelijk 
vruchtbaarheidssymbool? 
Wat was de betekenis van de broodkrans ? Was het een 
lauwerkrans (vergane glorie) of was het een zonnerad ? 
Al deze vragen tonen hoe ver wij van dit feest zijn 
weggegroeid. De tijd dat de volwassene met de 
palmpaas rondliep ligt ver in het verleden… 
Het feest is gelukkig voor onze kinderen nog enigszins 
bewaard gebleven: 
de palmpaasstok, kent nog tekenen van het 
oorspronkelijke.  De gedroogde vruchten, de vrolijk 
wapperende linten, het (zelf)gebakken broodhaantje. 
Het is voor onze kinderen,  die in het geheel geen besef 
van de oorspronkelijke,  diep-mystieke betekenis van het 
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feest kunnen hebben,  een machtig vreugdefeest. Het 
vrolijke wapperen van de linten,  het ononderbroken 
zingen: het wekt in hen een grote vreugde op. Die 
vreugde, die zij voelen als zij, na een lange donkere 
winter, opnieuw gaan touwspringen of die vreugde, die zij 
voelen doordat zij weer lang buiten kunnen zijn,  zich 
koesterend in de eerste warme zonnestralen, rennend 
ravottend of knikkerend. 
  
Het is voor hen de bode van het nieuwe, alles 
doorstromende licht. 

 
  

Klas 4 heeft deze week met elkaar een heel lang touw 
gemaakt. 

 

In een bijlage bij dit weekbericht treft u een 
receptenboekje aan met recepten die passen bij de 
jaarfeesten. In dit boekje o.a. een recept voor 
paashaantjes en een sober paasbrood. 
 

Wat is er hard gewerkt op de NL doet dag. Er is heel veel 
werk verzet. Daarvoor willen we alle werkers hartelijk 
bedanken en in het speciaal willen we Sylvia in het 
zonnetje zetten die heel veel voorwerk heeft verzet voor 
deze dag.  

 

Welkom Mette de Niet in de kleuterklas van juf Dieuwke 
en juf Jacquolien en welkom Rosalin Iemhoff en Noud 
Knoll in de kleuterklas van juf Helge en juf Jacquolien.  

Meppel actief organiseert: 
Knotshockeytoernooi 

 
Meppel actief organiseert op woensdagmiddag 11 april een 
knotshockeytoernooi voor de groepen 3 en 4 (klas 1 en 2) van 
het basisonderwijs. Dit toernooi vindt plaats bij de Meppeler 
Hockey Vereniging op het sportpark Koedijkslanden.De teams 
bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers en speelsters. 
Als er kinderen zijn die hieraan mee willen doen met een ouder 
die een groepje wil begeleiden, dan kan de begeleidende ouder 
een inschrijfformulier ophalen op het secretariaat. Dit toernooi 
wordt niet begeleid door leerkrachten van school. Er kunnen 46 
teams meedoen. Vol is vol. Inschrijven kan tot en met  
donderdag 22 maart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vrijeschoolpedagogie.com/2016/11/21/vrijeschool-1e-klas-touwtjespringen/
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Dikke bandenrace 

 
 
 

Kinderhuis Maminka (bekend van de 
boerderijdagen) organiseert: 
inloopmiddagen op woensdagen 21 maart,  18 april en 16 mei 

2018 
met een gevarieerd, creatief en muzikaal seizoens-programma 
voor 
(groot-) ouders, kinderen tussen 0 en 4 jaar en 
belangstellenden (oudere kinderen in overleg) 
14.00 een interactief tafelpoppenspel of ander kinder’theater’ 
14.30 iets te drinken en te ‘snoepen’ en binnen of buiten vrij spelen 

15.00 zang en dans voor kinderen en iedereen die mee wil doen 

15.30 een klein knutseltje  
16.00 afsluiting 
Opgave: info@maminka.nl of bel: 06-41006234 
 

Paasfeest op Terra mbo 
Op woensdagmiddag 28 maart 2018, houden wij een 
paasfeest. Alle kinderen zijn uitgenodigd. We gaan 
paasspelletjes spelen, knutselen, konijnen knuffelen, springen 
op een springkussen en nog veel meer leuke activiteiten. We 
zorgen er ook voor dat alle kinderen voorzien zijn tijdens deze 
middag van wat lekkers en wat te drinken. We hopen dat er 
zoveel mogelijk kinderen komen op ons paasfeest! 
Wanneer: Op 28 maart 2018 vanaf 13:00 tot 16:00.  
Tussen 13:00 tot 15:15 spelletjes, knutselen en konijnen 
knuffelen. 
Om 15:15 een afsluitend spel. 
Waar: Terra mbo, werkhorst 56 Meppel 

Kosten: Als je je aanmeld voor 21 maart zijn de kosten 2,50 per 
kind. Als je je niet aanmeld en op de dag zelf komt zijn de 
kosten 3,00.  
Hoe kan je je aanmelden: Door een mailtje te sturen naar 
evenementenopterra@gmail.com 
Voor meer informatie kunt ook bellen naar 06-41039123 
 

Dieuwke Noah en Iano 
Helge  Ferre en Floor 
Klas 1  Senne en Jasmijn 
Klas 2  Noah 
Klas 3  Waldemar 
Klas 4  Taco 
Klas 5  Nell 
Klas 6  Jelle J. 
 

Dieuwke Noortje en Emma 
Helge  Lauren en Rosalie 
Klas 1  Finn 
Klas 2  Max 
Klas 3  Jasmijn 
Klas 4  Levi 
Klas 5  Fleur 
Klas 6  Bram 
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