Minstreel

Dinsdag 12 april 2022

Week 15

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

14 april

Paasviering

Vrij om 12:50u

15 april

Goede vrijdag

Vrij

18 april

2e Paasdag

Vrij

21 april

MR- vergadering

22 april

Koningsspelen

Vrij om 12:50u

22 april

Tuinwerkmiddag

14:00u- 16:00u

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

2 weken vrij

Algemeen
Pasen
Pasen is het feest van de opstanding van Christus na zijn kruisdood. Pasen vindt altijd plaats
op de eerste zondag na volle maan in de lente. Eraan vooraf gaat een vier weken durende
lijdenstijd. De laatste week, de Stille Week (of Goede Week/Heilige Week), begint met
Palmzondag: de viering van de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. In de Stille Week
worden de daden van Jezus Christus herdacht voor hij op Goede Vrijdag de kruisdood leed.
Pasen als feest van de ontluikende natuur
In voorchristelijke tijden leefden de mensen met de kringloop van de seizoenen. In de lente
werden natuurfeesten gevierd ter ere van de levenskrachten die mensen in de natuur
voelden ontwaken, na de dorre periode van de wintertijd. Het ontluikende leven in de lente
laat de overwinning op de dood zien.
Met kleine kinderen beleef je rond Pasen het ontwaken van de natuur, het nieuwe leven, dat
gevoelens van hoop en verwachting opwekt. De passietijd en lijdensweek hebben voor hen
nog geen betekenis, maar de symbolen van de ontluikende natuur, het paasei, de paashaas
en de paastuin wel. Vanuit het antroposofische gedachtengoed past het om kinderen rond
de leeftijd van 13 of 14 jaar pas over het lijdensverhaal te vertellen. Daarvoor vertellen we
eerder verhalen, legende en sprookjes met het motief van de overwinning van de dood.
De paashaas en zijn eieren
Drie symbolen spelen steeds weer een rol in de verschillende paasvieringen. Het ei, de haas
en het lam. Het ei staat in alle culturen voor nieuw leven dat door de schaal heen breekt. De
haas staat in veel culturen voor wijsheid en vruchtbaarheid en is vaak ook de vreugdebode
die redding brengt.
Het dartelende lam is eveneens symbool voor nieuw leven, maar herinnert tegelijkertijd aan
de offerlammen die voor het joodse paasfeest in de voorhof van de tempel in Jeruzalem
werden geslacht. Met Pasen laten veel ouders hun kinderen zoeken naar beschilderde eieren
die verstopt zijn door de paashaas. Maar er zijn (waren) ook allerlei anderen ei-gebruiken. Zo
schenkt men elkaar in de Balkan in de paastijd versierde en beschilderde eieren voor een
goed leven. Ook herbergiers gaven elkaar eieren cadeau, zoals in het Vlaamse dorpje
Broechem. Ze gaven elkaar drie eieren per persoon. Hiervan komt ook de spreuk: een ei is
geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei (zie ook het lied: (“Ei koer ei”). De eerste
verhalen over de Paashaas komen uit Duitsland. Rond 1700 introduceerde Duitse emigranten
het verhaal van de paashaas in de Amerikaanse cultuur. De symbolen van haas en ei
hebben ook een dieperliggende onderlinge betekenis. Eieren zijn het symbool voor het
nieuwe leven dat ontstaat uit iets wat ogenschijnlijk dood is. Uit de harde schil komt een zacht
levend donzen kuikentje. Een mens kan zich ontwikkelen en nieuwe niet vermoede krachten
ontdekken. De haas vertegenwoordigt ons hoger bewustzijn, ons “hoger ik”. De haas is
vruchtbaar en onzelfzuchtig. Achtervolgd door jachthonden zal een uitgeputte haas
vervangen worden: een andere haas neemt zijn plaats in. De haas heeft geen hol, maar een
leger. Veel vogels maken gebruik van hazenlegers om hier een nest van te maken en eieren
uit te broeden. Zie hier de verbinding: de haas die de eieren verstopt. Zo vormt de haas een
prachtig symbool voor on “ik”. Een “ik” om ons aan te spiegelen. In deze periode kunnen wij
groeien, weer verbintenis krijgen met de geestelijke wereld en innerlijk wakker worden.

Pasen bij ons op school
Alle kinderen starten de dag in hun eigen lokaal. De kinderen van klas 3/4 gaan de
beschilderde eieren verstoppen. Wanneer de klas 1/2 de paaseieren gaan zoeken gaat klas
3/4 mee om hen te helpen. Als de eieren gevonden zijn worden ze naar de kinderen van klas
5/6 gebracht. Zij verdelen de eieren op de tafels. Ook zullen een aantal van hen helpen met
het inrichten en versieren van de zaal voor de gezamenlijke maaltijd.
Na de pauze gaan alle kinderen naar de zaal voor een gezamenlijk Paasmaaltijd waarbij
paaseieren, paasbrood en boterlammetjes niet ontbreken. Klas 3, 4, 5 en 6 zingen aan het
einde van de maaltijd een lied.
Na de Paasmaaltijd gaan de kinderen terug naar hun lokaal waar een Paasverhaal door de
eigen leerkracht wordt verteld.
Om 12.50 is het einde van de schooldag.

Jaarfeest Pasen (hh)
Donderdag 14 april vieren we het jaarfeest Pasen op school. De kinderen krijgen eieren,
chocolade eitjes, paasstol en daarbij boter en een glas diksap. Mocht je kind hiervoor allergisch
zijn, dan dien je zelf als ouder voor een alternatief te zorgen. Het is fijn dat je dat even meldt
aan één van de werkgroepouders of klassenouder en het alternatief op donderdagochtend,
voorzien van naam en klas van je kind, aanlevert.
Alvast bedankt!

Van de Tuingroep (hh)
Wie komt ons helpen?
Wij gaan vrijdagmiddag 22 april weer in de schooltuin aan het werk.
Op de planning staat o.a.:
- kruidentuin en hoofdingang netjes maken
- onkruid weghalen
- vegen
Wij beginnen om 14.00uur tot ongeveer 16.00uur en de kinderen
mogen natuurlijk ook weer meehelpen of op het plein spelen!
Voor vragen of aanmelden kun je terecht bij juf Els, Jana (moeder
van Megan en Devi) of de klassenouders.
Groetjes, de Tuingroep

Koningsspelen 22 april
Omdat de Koningsspelen vorig jaar een groot succes waren, vieren we het dit jaar weer!
Op vrijdag 22 april mogen de kinderen als ze willen in een oranje en/of rood/wit/blauw tintje
naar school komen. Het thema van de Koningsspelen dit jaar is FIT. Tot 11.00 uur heeft elke
leerkracht een eigen programma in de klas. Na de pauze worden de kinderen verdeeld in
groepjes en gaan ze tot 12.50 uur sportieve activiteiten doen op het plein. De kleuters hebben
hun eigen programma. De gebruikelijke schooltijden gelden deze dag. De kleuters en klas 1/2
hebben vanaf 12.50 uur vakantie en klas 3 t/m 6 mogen vanaf 14.30 gaan genieten van een
welverdiende vakantie!

Van de kleuters

De gezaaide tuinkers.

Juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2

Juf Els, juf Kim en juf Ilse

Van klas 3-4
De kinderen hebben tijdens de huizenbouwperiode lekker steentjes “gebakken” om
vervolgens een eigen ontworpen huis mee te bouwen.

Juf Dorine en meester Peter

Van klas 5-6
Geen mededelingen.

Meester John en juf Els

