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 12 maart 2021  Agenda  
 Nummer 24  maandag 15 maart Groep 1-2A + 1-2B rapportfolio gesprekken 

   dinsdag 16 maart MR vergadering 

   woensdag 17 maart - 

   donderdag 18 maart Groep 1-2A + 1-2B rapportfolio gesprekken 

   vrijdag 19 maart Nieuwsbrief nr. 25 

     

 Jarigen deze 
week: 

 zaterdag 13 maart Jaysley Beens                  groep 8A 
Jasper Rijkelijkhuizen    groep 1-2A 

 groep  zondag 14 maart Lenn van Berkel              groep 1-2A 
Laura Stapel                    groep 3 

   maandag 15 maart Wende van der Meer    groep 1-2A 

   dinsdag 16 maart Tijn Dijkstra                     groep 4 

   donderdag 18 maart Melissa Wagner              groep 3 

   vrijdag 19 maart Jurre van Diest                groep 8A 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 
 

Juf Angela weer terug! 
Het verlof van Angela is voorbij en dat betekent dat Angela vanaf maandag weer op school 
werkzaam is. Omdat juf Roselien nu met verlof is, zal Angela ingezet worden voor groep 3. 
Afgelopen woensdag is Angela samen met Lana naar school gekomen om eindelijk haar kindje 
te laten zien aan de kinderen van groep 1-2B en vast even binnen te lopen in groep 3.  
We wensen Angela veel plezier in groep 3.  
Juf Corrie en juf Jeanne, bedankt voor jullie inzet in groep 3 de afgelopen weken. Het is fijn, dat 
door jullie bereidheid om extra te werken, de periode tussen het verlof van Roselien en Angela, 
zo ingevuld kon worden. 
 
 
 



Skeeleren 
We zien veel kinderen op skeelers naar school toe komen. Dat is mooi om te zien. Onder 
schooltijd kan er niet geskeelerd worden, want het aan- en uittrekken van de skeelers kost tijd 
en is het niet veilig met veel kinderen op het schoolplein. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen, schooljaar 2021-2022  
Mocht het aan de aandacht ontsnapt zijn, nog even een herinnering: 
Heeft u een zoon of dochter die in de loop van het schooljaar 2021-2022 vier jaar wordt  
en die nog niet is aangemeld, zou u dit dan alsnog willen doen?  
Als u mij een bericht hierover stuurt,  zal ik een aanmeldingspakket  
via de leerkracht meegeven.  
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

 
 Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Hulp gevraagd  HERHAALDE OPROEP!  
GEZOCHT: 
HELP, we hebben JOU nodig. Vandaar dat ik, de secretaris, vanaf deze plek een oproep aan je 

doe. We zijn als stichting Vrienden van de Klimboom op zoek naar een paar helpende handen, 

want de penningmeester stopt er na dit schooljaar mee. We zijn dus op zoek naar een 
enthousiaste ouder die ons wil helpen. Je hóéft geen expert te zijn, maar als je dat wel bent, 
PERFECT natuurlijk. Een beetje gevoel voor cijfers en de wil om met de rest van de club de klus 
te klaren, is genoeg.  Heb je interesse of wil je eerst wat meer informatie? Stuur even een 
mailtje naar: bestuurvvdk@ssba.net of app/bel even met mij, René van der Pouw Kraan – 06-
46809365.  
 

Alvast bedankt.  
Groetjes,  
René 

  
Vakantierooster 
2021-2022 
(studiedagen 
volgen nog!) 

  
Hieronder treft u het vakantierooster voor het komende schooljaar (2021-2022) aan. 
Let op: dit rooster is nog niet volledig, want de studiedagen moeten nog ingepland worden. 
 

 
 
 
 

mailto:bestuurvvdk@ssba.net


 Palmpasenstok  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 willen 
wij dit weer met elkaar vieren, in de Petruskerk te Roelofarendsveen. 
Vanwege de coronamaatregelen mogelijk iets anders dan u gewend bent.  
Wij hopen dat er weer veel kinderen meedoen, want er zijn veel ouderen 
die graag een stok ontvangen! De Palmpasen viering is op zondag 28 
maart om 9.15 uur in de Petruskerk.  
 
Laat uiterlijk 21 maart weten of je een Palmpasenstok wilt versieren en wegbrengen. De kale 
Palmpasenstok zal thuis bezorgt worden. U kunt deze dan versieren en volhangen met wat 
producten. 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. 
 
Het opgeven gaat als volgt:  
Kopieer onderstaand strookje, vul het in en mail het naar jozekoot@ziggo.nl  uiterlijk zondag 21 
maart. Uiteraard zijn ook kinderen die op andere scholen of nog niet op school zitten van  
harte welkom. Vanwege de aantallen vragen we u ook te vermelden of je bij de viering in de 
kerk aanwezig bent.  
 
Wat is de betekenis nu eigenlijk van een Palmpasenstok? Zie hiervoor de uitleg onder de 
aanmeldstrook. 
 
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. 
Zodra je de Palmpasenstok terug hebt, mail dan even om iets af te spreken. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik wil graag een stok versieren 
 
Naam: 
Adres:   
 
Ik heb wel/geen voorkeuradres: 
 
Naam: …………………………………. 
 
Adres: …………………………………. 
 
 
Ik kom wel / niet  zondag 28 maart naar de kerk. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pknrhenen.nl/images/palmpasen_2.gif&imgrefurl=http://www.pknrhenen.nl/archives/alg/archive_2009-m04.php&usg=__fAsgVhoR0Osi0xU8idg2r7aHKLM=&h=285&w=230&sz=6&hl=nl&start=3&itbs=1&tbnid=VnlChPF64ykHrM:&tbnh=115&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dpalmpasen%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 
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 Barabas (een boef) vrij laten? Wie van de twee?  
De aanwezigen kiezen voor Barabas. 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). 
 

 
 Braassemloop  

 
In de bijlages bij de weekbrief vindt u meer informatie over de twee activiteiten. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


