
 

 

 

     

    Berkel en Rodenrijs, 28 maart 2022 

       

 

     

 

Aan: De ouders van alle Baken-leerlingen 

 

Onderwerp: Pasen   

 

Beste ouders, 

 

Het is weer bijna Pasen en dat vieren wij dit jaar op woensdag 13 april. In deze brief ontvangt u 

de nodige informatie over de verschillende activiteiten. 

 

Palmpaasstokken maken 

We hebben er weer voor gekozen palmpaasstokken te maken. Een palmpaasstok heeft de vorm van 

een kruis en is versierd met linten en lekkernijen. Bovenop wordt een haantje gestoken. Dit jaar 

worden deze palmpaasstokken uitgedeeld aan mensen die door ziekte, leeftijd of andere 

omstandigheid een attentie goed kunnen gebruiken. U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven 

of u iemand in uw naaste omgeving kent die dit kan gebruiken. De groep bepaalt aan wie ze de 

paasstok geven.    

Om de stokken te voorzien van versieringen en lekkernijen is het de bedoeling dat de leerlingen 

iets kleins meenemen om aan de stok te hangen. U kunt hierbij denken aan; bloembollen, theezakjes, 

geurkaarsjes, zeepje, stukje fruit, paasversiering, monstertjes van de drogisterij, pakje 

zakdoekjes, paaseitjes en dergelijke. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind dit uiterlijk woensdag 

6 april meeneemt? 

Op vrijdag 8 april worden de stokken meegegeven. De stokken willen wij na afloop graag weer van 

u terug! Graag in de week van 11 t/m 13 april. (Alle versiering mag eraf, graag het geplastificeerde 

kaartje eraan laten zitten) 

 

Paasontbijt 

Op woensdag 13 april beginnen we de schooldag met een lekker paasontbijt.  

Dit jaar verzorgen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 weer gezellig ouderwets, een ontbijt voor 

elkaar. Het ontbijtje wordt van tevoren thuis gemaakt.  De kinderen van de groepen 6 t/m 8 worden 

uitgenodigd om iets voor een ontbijtbuffet te maken. Ook hun bijdrage wordt thuis gemaakt. De 

ouderraad zorgt voor alle kinderen drinken bij het ontbijt en een chocolade-eitje. 

 

U als ouder bent, ondanks het feit dat het geen reguliere inloopochtend is, deze ochtend van harte 

welkom om tussen 8.15 uur – 8.30 uur even met uw kind mee de school in te lopen. 

 

Groepen 1 t/m 5  

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vullen van tevoren samen met de kinderen de keuzelijst in 

voor het paasontbijt.  Vrijdag 8 april krijgen de kinderen het formulier en een bordje mee naar 

huis van het kind waarvoor uw kind het ontbijt verzorgt, zodat u samen met uw zoon/dochter het 

ontbijt kunt maken. Op dit bordje wordt het paasontbijt gemaakt. Dit doen we om grote 



verschillen te voorkomen.  Voor de kleutergroepen zou het fijn zijn als u, samen met uw kind, dit 

ontbijtje in de klas wilt brengen.  

 
Groepen 6 t/m 8 

De kinderen van deze groepen bespreken vooraf in de klas met elkaar het ontbijtbuffet. Er wordt 

een lijst gemaakt met daarop de gerechtjes en wie wat maakt. De kinderen nemen hun gerechtje 

woensdag 13 april mee naar school. 
 

Viering  
Er is dit jaar ook jammer genoeg nog geen viering in de kerk. De leerlingen zullen in de klas onze digitale 

Paasviering volgen.  

Dit jaar gaan we gezellig met elkaar bloempotjes versieren en vullen met bloemenzaadjes. De potjes 

gaan woensdag 13 april meteen mee naar huis.  

 
Donderdag 14 april is er een studiedag voor de leerkrachten en zijn alle leerlingen vrij. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het ontbijt of de viering, dan kunt u altijd even 

contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 

Vrolijk Pasen! 

 

Vriendelijke groeten,  

De paascommissie van Het Baken. 

 

 

 

Actielijst schematisch op een rijtje: 

 
Onderwerp Wie? Wat kunt u doen? Wanneer? 

Palmpaasstokken Alle ouders Aan de leerkracht iemand 

uit uw directe omgeving 

doorgeven die wel een 

attentie kan gebruiken. 

Vanaf 1 april 

Een kleinigheidje meegeven 

ter versiering. 

 

Wegbrengen van de 

Palmpaasstokken 

 

Palmpaasstokken weer 

meenemen naar school 

Maandag 4 april t/m 

woensdag 6 april 

 

 

Palmzondag 10 april 

 

 

Maandag 11 april t/m 

woensdag 13 april 

Paasontbijt Ouders en kinderen van de 

groepen 1 t/m 5 

 

 

Kinderen van de groepen 6 

t/m 8 

 

 

 

Ontbijt voorbereiden met 

uw kind en samen mee naar 

school nemen. 

 

Gerecht voorbereiden en 

mee naar school nemen. 

Woensdag 13 april 

 

 

 

Woensdag 13 april 

 


