Mededelingenblad voor de ouders nr 9. d.d. 30 maart 2017
Palmpasen en Pasen
Ook dit jaar willen wij in het kader van Palmpasen met de kinderen mandjes
rondbrengen bij ouderen en/of zieken in de wijk. Het is de bedoeling dat de
kinderen zelf iets meenemen voor in het mandje. Enkele suggesties zijn: 1 stuk fruit, 1
of 2 verpakte koekjes, enkele verpakte snoepjes. Alles graag in kleine hoeveelheden,
als de kinderen hele verpakkingen meenemen, wordt het teveel.
Vrijdagochtend 7 april gaan we de mandjes wegbrengen. Ook nemen we dit jaar
een versierde palmpaasstok mee, die bij de palmzondag, de zondag voor Pasen,
hoort.
De palmpaasstok
De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en wordt met een aantal traditionele
symbolen versierd. Allereerst met groene takjes (meestal buxus). Deze verwijzen naar
de intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij
ingehaald door mensen die hem met palmtakken toezwaaiden. Ronde vormen
(kransen) mogen ook niet ontbreken, als symbool voor de kringloop van het jaar en
het leven. Van oudsher zit er zelfs een hoepel om de stok.
Bovenop de stok wordt een haantje van brooddeeg geprikt. De haan is het symbool
van Jezus: hij kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht
eraan komt. Bovendien draaien haantjes op kerktorens, hun snavel tegen de wind in;
een vogel met durf. Een andere verklaring is dat het haantje verwijst naar Petrus.
Voordat de haan kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Deeg is
daarnaast een teken van leven en kiemkracht. Het snoep dat tot slot aan de stok
wordt gehangen, geeft aan dat Palmpasen een feest is.
Een andere plausibele verklaring voor de symboliek van de palmpaasstok is dat
deze verwijst naar de Goede Week, de week voor Pasen:
 Goede Vrijdag (de kruisiging van Jezus): het houten kruis
 Palmpasen: de palmtakjes
 Witte Donderdag (Laatste Avondmaal): de broodhaan
 Pasen: eieren als teken van nieuw leven
Donderdag 13 april vieren wij met de kinderen Pasen op school. De kinderen krijgen
op die dag een kleine paastraktatie en iets te drinken aangeboden.
Wij wensen u alvast vrolijke paasdagen.

1

Groepen 3c naar de kinderboerderij
Groep 3c gaat dinsdag 11 april naar de kinderboerderij voor een les over melk. Wij
gaan om 10.00 lopen en zijn om 12.20 terug op school. Het is handig als alle kinderen
die dag overblijven omdat we zo laat terug zijn.
De gymles van die ochtend gaat gewoon door.
Groep 3a gaat morgen, vrijdag 31 maart en groep 3b is al geweest.
Schooltandarts
Dinsdag 04 april en woensdag 05 april 2017 komt de schooltandarts de
aangemelde kinderen ophalen voor de halfjaarlijkse controle en eventuele
behandeling.
Algemene informatie over de schooltandarts vindt u in de extra bijlage.
Meer informatie kunt u vinden op website www.mondzorgvoorkids.nl.
Novib gr3
De extra gelden die groep 3 heeft opgehaald met hun sponsorloop zijn bij de Novib
besteed aan de volgende onderwerpen.
Winterhulppakket 2x
Voedselhulp 2x
Roeptoeter voor inspraak 2x
Varkentje 8x
Fairtradecertificaat voor
boer 1x
Klimaattraining voor boer 1x
Studiebeurs voor een meisje 5x
Meesterlijke meester 1x
Schoon drinkwater 5x
Noodtoilet 2x
10 kippen 10x
Geitenpaar 4x

Belangrijke data.
7 april:
13 april:
14/4 t/m 17/4:
18/4 t/m 20/4:
21 april:
22/4 t/m 7 mei:
9/5 t/m 12/5:

Palmpaasactiviteit
Paasontbijt
Pasen
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Kamp groep 8
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Kliederkerk
Hallo allemaal,
Zondag 9 april is iedereen weer van harte welkom bij de Kliederkerk.
De deuren van de Tarciusschool (Margrietstraat 15) staan vanaf 16:00 open.
Programma:
16:00-17:00: Kliederuur. Je kunt kiezen tussen verschillende creatieve opdrachten en
spelletjes.
17:00-17:30: Viering waarbij o.a. een verhaal wordt verteld.
17:30-18:00: Een warme maaltijd
Het thema van deze middag is ‘de voetwassing en het laaste avondmaal van
Jezus’.
Iedereen is welkom bij de Kliederkerk en de Kliederkerk is speciaal leuk voor kinderen
en tieners met hun ouders.
Van harte welkom!
Het kliederkerkteam
Info via a.debonte@jop.nl

Schoolvoetbal
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