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Personeel
Maandag 26 maart heeft Fraukje een verlofdag. Annelies leidt dan de groep.
Dinsdag 27 maart heeft Sophia haar eerste studiedag. Zij volgt samen met
Femke 4 dagen de opleiding voor Taalcoördinator.
Groep 6-7-8 wordt die dagen geleid door een invaller van de Vervangingspool.
Daarom hebben de kinderen van groep 6-7-8 gymles op maandag 26 maart.
Geeft u de gymspullen mee!
Workshopmiddag
Woensdag 28 maart houden wij onze tweede workshopmiddag. Er zijn weer
verrassend leuke workshops voor de kinderen. we zetten ze even op een rij.
Bloempot versieren / Playmaïs / Slijm- en lipgloss / 3D-Schilderen / Koken.
We gaan er een creatieve middag van maken!
Studiedag 30 maart
Vrijdag 30 maart is het studiedag. Alle kinderen hebben een vrije dag.
Maandag 2 april is het Tweede Paasdag, alweer een vrije dag.
En dus een fijn lang Paasweekend. De deuren van de school gaan weer open
op dinsdag 3 april.
Het schoolteam gaat vrijdag 30 maart aan de slag met o.a. de invulling van de
organisatie van volgend schooljaar.
Tuin bijhouden, een tweede vraag
Het voorjaar zit eraan te komen en de tuin van de school heeft ook dan weer
zijn aandacht nodig. Verschillende jaren heeft Victor Banken dat onderhoud
voor zijn rekening genomen en daar zijn we hem heel dankbaar voor.
Maar, we zijn nu op zoek naar iemand die dat werk wil gaan overnemen.
Is dat iets voor u, neemt u dan contact op met Ad.
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Viering Palmpasen en voorstellen communicanten
Beste meisjes en jongens,
Er zijn dit jaar 2 meisjes en 1 jongen van jullie school, die op 3 juni a.s. hun
Eerste Communie doen. Zij willen dit aan alle mensen van onze parochie
vertellen, of te wel zich voorstellen aan de parochianen. Dit gebeurt in de
viering van a.s. zondag om half tien.
Zondag vieren wij in de kerk ook het feest van Palmpasen en deze kinderen
maken voor dit feest een Palmpasenstok. Zij en ik zien graag dat er meerdere
kinderen met een Palmpasenstok meedoen. Daarom nodigen wij iedereen van
harte uit om met een Palmpasenstok naar de kerk te komen. Dit maakt het
voor deze drie kinderen een feestelijk gebeuren.
Met de symbolen verwijst de Palmpasenstok naar de hele Goede Week, wat
volgende week gevierd wordt.
 Palmpasen: de palmtakken bij de intocht in Jeruzalem.
 Witte Donderdag: het brood (het breken en delen van brood bij het
Laatste Avondmaal).
 Goede Vrijdag: het houten kruis als Christusteken, de haan van de
verloochening van Petrus.
 Pasen: eieren als teken van nieuw leven, opstanding van Christus, de
paaskleuren geel en wit tezamen met de paasbloemen.
Na de kerkdienst kun je de Palmpasenstok geven aan mensen die vanwege
hun leeftijd en ziekte niet aanwezig kunnen zijn, zoals opa’s en oma’s, mensen
in verpleeghuizen en ziekenhuizen, verzorgingshuis.
Hoe maak je een Palmpasenstok.
Het kruis maak je van 2 platte houten latten of stokken (één van ongeveer
50 cm en het andere van 30 cm). De langste lat ga je verticaal gebruiken en de
kortste horizontaal. Met de kortste vorm je dus een kruis op de grootste.
Spijker of schroef ze aan elkaar vast. Sla bovenop de top van het kruis in het
midden een lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt
over de bovenkant – de kop – van de spijker heen.
Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer
ziet.
Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van
bijvoorbeeld pinda’s, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit.
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis. Je kunt de slinger
met punaises in het hout vastzetten.
Je kunt ook fruit of een leuke paasversiering aan een touw of lint doen.
Knoop ook deze versiering aan het kruis, zodat dit losjes naar beneden komt te
hangen zoals op de voorbeeldfoto te zien is.
Om te voorkomen dat het broodhaantje te hard wordt en breekt, kun je het
haantje het beste pas op de dag zelf op de stok zetten.
Wij hopen dat jullie er zondag bij zijn en meedoen en wensen jullie veel plezier
met het maken van de Palmpasenstok.
Tot zondag half tien in de kerk aan de dijk.
Eline, Laura, Tim en pastor Hennie Witsiers.

