
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 11 

9 mrt. t/m 15 mrt. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 

Nieuws vanuit de kerk 
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,                                                                                

 

Het is al vele jaren traditie om op Palmzondag medeparochianen 

blij te maken met een door kinderen versierde palmpasenstok. Ook 

dit jaar vieren wij dit  

weer met elkaar, in de  Petruskerk te Roelofarendsveen. Wij hopen 

dat er weer  

veel kinderen meedoen, want er zijn veel ouderen die graag een 

stok ontvangen! De palmpasenviering is op zondag 05 april om 9.15 

uur in de  

Petruskerk.  

 

Op zaterdag 4 april van 14.30 tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk de 

stokken te versieren in de familieruimte van de Petruskerk. Wij zorgen voor 

crêpepapier en spullen om de stok mooi te versieren. Vanuit de kerk worden er 

broodhaantjes, pinda’s en palmtakken geregeld.  

 

We verzoeken jullie om zelf een aantal producten mee te nemen die je aan de stok 

wil maken. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld thee, chocolade, paaseitjes, 

koekjes, servetten, cup-a-soup, thee e.d.. Let erop dat de producten niet te zwaar 

zijn. 

 

Doe je ook mee?  Wil je de stok liever thuis versieren dan kan dit natuurlijk ook.  

 

Het opgeven gaat als volgt:  

Kopieer onderstaand strookje, vul het in en mail het naar jozekoot@ziggo.nl  uiterlijk 

vrijdag 27 maart.  

 

Uiteraard zijn ook kinderen die op andere scholen zitten van harte welkom. 

 

Wat is de betekenis nu eigenlijk van een palmpasenstok? Zie hiervoor de uitleg die is 

bijgevoegd.  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Namens de werkgroep kinderkerk, 

Suzanne de Jeu en Joze Koot (3318275)        

 

P.S. Als je ongeveer een week na Pasen de kale palmpasenstok weer op wilt halen 

op het adres waar je hem heb gebracht, dan kunnen we de stokken volgend jaar 

weer opnieuw gebruiken. De kale stok kun je inleveren op school of inleveren bij 

een van ons. Mail dan even om iets af te spreken. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

Ja, ik wil graag een stok versieren 

 

Naam: ……………………………………………………… 

School:……………………………………………………...Groep:……….. 

 

Ik heb wel/geen voorkeuradres: 

 

Naam: …………………………………. 

 

Adres: …………………………………. 

 

 

Ik kom wel / niet  zaterdag 5 april naar de kerk om een palmpasenstok te versieren. 

 

Betekenis van Palmpasenstok: 

 

Al is de stok versierd en vrolijk, hij heeft de vorm van een kruis. De mensen heten 

Jezus namelijk welkom in de stad, ze zijn vrolijk bij Zijn komst, maar enkele dagen 

later roepen mensen; ”Weg met Jezus”. Hij sterft aan het kruis.  

 

Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de palmtakken waar de mensen mee zwaaien als 

Jezus de stad op een ezel binnenrijd. Welkom! 

 

Aan de langste van de twee stokken hangt een zakje met 30 krenten. Een vriend 

van Jezus, Judas, verklinkt hem. Hij krijgt 30  zilverstukken voor het vertellen waar 

Jezus is en hoe zijn tegenstanders Hem het beste kunnen pakken: midden in de 

nacht, bijna niemand die het dan ziet.  

 

Aan de stok is een broodhaantje geprikt. Dat haantje kraait als een andere vriend 

van Jezus, Simon Petrus, drie keer zegt dat hij Jezus niet kent. Hij is Jezus gevolgd tot 

vlakbij de plaats waar Hij gevangen wordt gehouden. Hij is bang dat hij ook wordt 

gepakt. Als mensen zeggen: “Jij hoort toch bij Jezus’, zegt hij drie keer “Nee”. Dan 

kraait de haan. Het is vroeg in de morgen. 

 

Om de stok hangt een ketting met pinda’s. In een pinda zitten twee nootjes. Pilatus, 

de Romeinse rechter, wil een gevangene vrij laten omdat het feest is. Inwoners van 

Jeruzalem mogen kiezen. Zal hij Jezus of Barabbas (een boef) vrij laten? Wie van de 

twee? De aanwezigen kiezen voor Barabbas. Pilatus laat hem vrij en geeft Jezus 

aan zijn soldaten om Hem te kruisigen. 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Aan de korte (horizontale) tak hangen een zuurstok en een mandarijn. Als Jezus 

dorst krijgt aan het kruis, in de hete zon, is er iemand die Jezus zure wijn te drinken 

geeft. Hij steekt een spons op een lange stok en houdt die omhoog bij Jezus zijn 

mond. De zuurstok en de mandarijn verwijzen naar die stok en spons. 

 

De stok is omwonden met gekleurd crêpepapier of klimop. Het papier of het takje 

klimop wikkelt zich omhoog langs de stok. Dat laat zien dat Jezus is opgestaan. God 

heeft Hem opgewekt uit de dood. Hij leeft. Een bloem of een papieren zonnetje in 

het midden van de palmpasenstok vertelt hetzelfde: Jezus is opgestaan, Zijn licht is 

opgegaan (als de zon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

Vorige week hebben sommige kindjes lekker vakantie gehad, maar gelukkig is 

iedereen er gezellig weer. We zijn met een nieuw thema begonnen, lente en 

boerderij. De eerste weken gaan we het hebben over planten, bollen, zaadjes en 

bloemen. Afgelopen week hebben we Zonnebloemzaadjes gezaaid en keken we 

hoe snel ze groeiden. Al eerder hebben onze juffies andere zaadjes geplant dus we 

kunnen het verschil goed gaan zien. Ook mochten we buiten zelf 

zonnebloemzaadjes in de watertafel zaaien, zouden daar ook mooie bloemen 

uitkomen? 

 

Aankomende week gaan we het liedje zingen van er liggen bolletjes in de grond, 

we gaan hard oefenen zodat jullie hem ook thuis aan papa en mama kunnen laten 

horen. In de groep gaan we kijken hoe de worteltjes van een bolletje gaan groeien, 

door ze in het water te hangen kunnen we dit goed zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

De komende weken staat de pijler verzorging centraal. Wij gaan werken over het 

verzorgen van de baby en de kapper. 

Heeft u thuis iets over dit thema en we mogen dat gebruiken dan kunt u dit 

meegeven aan uw kind.   

 

Letter van de Week: 

De letter van de week is nog steeds de letter m. 

Heb je thuis voorwerpen met de letter m dan mag je deze meenemen voor op de 

lettertafel.  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: juf Marisca in groep 1/2 a 

Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: juf Karin in groep 1/2  c 

 

Voor in de agenda: 

- 25 maart Grote rekendag 

- 06 april fotograaf 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

- 17 april koningsspelen groep 1 tot en met 4 

- 24 april koningsspelen 

 

 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

De komende weken staat de pijler verzorging centraal. Wij gaan werken over het 

verzorgen van dieren, de dierenarts en dierenwinkel. 

Heeft u thuis iets over dit thema en we mogen dat gebruiken dan kunt u dit 

meegeven aan uw kind. Ook (oude) dierenknuffels zijn welkom.  

 

Groep 2: 

De letter van de week is nog steeds de letter m 

Heb je thuis voorwerpen met de letter m dan mag je deze meenemen voor op de 

lettertafel.  

 

 

Voor in de agenda: 

- 25 maart Grote rekendag 

- 27 maart koken  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- 06 april fotograaf 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

- 24 april koningsspelen 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Gym groep 3 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Gym groep 2 

Donderdag: 

Fruitdag 

Vrijdag: 

Gym groep 3 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

De komende weken staat de pijler verzorging centraal. Wij starten volgende week 

met het thema dierenverzorging, hier valt onder de dierenarts, trimsalon etc. Als u 

thuis iets heeft wat bij dit thema past, zouden wij dit graag willen gebruiken. Alvast 

bedankt! 

 

Koken met de klas: 

Op vrijdag 20 maart willen wij weer gaan koken met de klas. Dit is van 13.00 uur tot 

14.00 uur. We zoeken hiervoor nog ouders die graag willen koken met een klein 

groepje kinderen. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Gym 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

De komende weken staat de pijler verzorging centraal. Wij gaan werken over het 

verzorgen van dieren, de dierenarts en dierenwinkel. 

Heeft u thuis iets over dit thema en we mogen dat gebruiken dan kunt u dit 

meegeven aan uw kind. 

 

Koken met de klas: 

Op vrijdag 13 maart willen wij weer gaan koken met de klas. Dit is van 13.00 uur tot 

14.00 uur.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Nanda, gym   

Dinsdag: Christel 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Woensdag: Nanda 

Donderdag: Christel 

Vrijdag: Nanda, gym, koken met de klas 

 

Voor in de agenda: 

- 9 maart oudergesprekken in de middag 

- 11 maart oudergesprekken in de avond 

- 13 maart koken met de klas 

- 25 maart Grote rekendag 

- 06 april fotograaf 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

- 17 april koningsspelen groep 1 tot en met 4 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

20 mrt   Gr6 Museum Oud Alkemade 

20 mrt   Tennisles 2/2 bij TV-Alkemade, ipv gymles 

25 mrt   Grote rekendag 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

24 apr   Koningsspelen 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Deze week hebben Fiene en Lotus klassendienst. 

Dinsdag:  

-Het gymrooster is gewijzigd. Vanaf vandaag hebben we gymles van juf Femke op 

dinsdag en vrijdag, neem je gymspullen mee. 

Woensdag: 

-Gesprekken-middag en -avond. 

Donderdag: 

-Vandaag komt leesconsulente Saskia een les geven over leuke kinderboeken. 

-Vandaag hebben Dex A, Boaz en Teun hun boekbespreking. 

Vrijdag: 

-Toets Taal thema spijsvertering, zorg dat je de woorden hebt geoefend. 

-Vandaag hebben we Tennisles bij TV-Alkemade ipv gymles. Zorg dat je op de fiets 

komt en sportieve kleding aantrekt. Als je een eigen racket hebt, mag je die 

meenemen. De les eindigt om ongeveer 13.45 uur, daarna mogen de kinderen zelf 

naar huis fietsen. Kinderen die naar de BSO of terug naar school moeten, fietsen 

met juf Femke mee terug. 

Groep 7 

Voor in de agenda: 

- 09 maart gesprekken middag 

- 09 maart toets Meander thema 3 

- 11 maart gesprekken-middag + avond 

- 12 + 19 maart tennisles bij de tennisvereniging (fiets mee) 

- 19 maart toets Brandlaan thema 3 

- 25 maart Grote rekendag 

- 02 april theoretisch verkeersexamen 

- 06 april fotograaf 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

- 15, 16 en17 april cito-entree toets 

- 16 april vergadering leerlingenraad 

- 22 april praktisch verkeersexamen 

- 24 april koningsspelen 

- 08 mei toets Engels song 7,8 en 9 

 

Wijziging gymrooster 

Met ingang van deze week hebben we gym op maandag en donderdag. 

 

Klassendienst 

Jaimy en Zion 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 18. 

- Vandaag hebben we een toets Meander over thema 3. 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

- Vanmiddag zijn er gesprekken. 

Dinsdag:  

Woensdag: 

- Vandaag staat juf Leonie voor de groep. 

- Vanmiddag en vanavond zijn er gesprekken. 

Donderdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vandaag hebben we een tennisles op de tennisbaan. Vergeet je fiets niet. 

- Vandaag hebben Ras, Sophie en Mink hun boekbespreking. 

- Vandaag staat juf Jenneke voor de groep. 

Vrijdag: 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 16 maart toets taal thema Buurt. 

- 19 maart tennisles bij de tennisvereniging (fiets mee). 

- 20 maart toets Meander thema 9 

- 23 maart toets werkwoordschema 

- 25 maart Grote rekendag 

- 27 maart toets Engels song 7,8 en 9. 

- 02 april toets rijtje breuk, kommagetal, percentage 

- 06 april toets woordsoorten en zinsdelen 

- 06 april fotograaf 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

-15-16-17 april Cito eindtoets 

- 24 april koningsspelen 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Vandaag toets Engels, song 7+8 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

-Vandaag gaan we naar Corpus. 

Donderdag: 

Vandaag hebben we tennisles bij de tennisvereniging. Denk aan je fiets! 

Vrijdag: 

 

 


