
Wij vieren Pasen op de eerste zondag na de volle maan, na het lentepunt. In de stille week wordt de 

paasmaan vol. Uitgaande van 21 maart als lentepunt valt het feest tussen 22 maart en 24 april. 

Palmzondag is het begin van de stille week. 

Onze palmpaasoptocht is vol symbolen rond de gebeurtenis op palmzondag en herinnert ons aan de 

intocht in Jeruzalem. Mensen sloegen takken van de palmbomen, symbolen van leven, om ze uit te 

spreiden op de weg. Bij voorchristelijke zonnefeesten ter ere van het begin van de lente beleefde men 

de palmboom als symbool van de zon, die in het voorjaar krachtiger en hoger aan de hemel 

verscheen. 

 

 
We zoeken buiten rechte stokken en aan de verticale stok, voorzien van een punt, hangen we aan 

vier linten een ronde hoepel, symbool van de zon, die zich de komende tijd sterker met de aarde gaat 

verbinden. Met crêpepapier in voorjaarskleuren omwikkelen we eerst de verticale stok en daarna 

plakken wij stroken aan de hoepel die mooi gaan ritselen en opwaaien in de lentewind. We rijgen 

gedroogde vruchten aan een stevige draad en draperen de slinger tussen de gekleurde linten. 

Tenslotte binden wie boven aan de stok een buxustakje met zachtgroene, ronde blaadjes. Bovenop de 

punt komt het broodhaantje te staan. Het “haantje op het stokje” wordt in de klas gebakken met de 

kinderen. De haan is degene die ’s morgens kraait bij het eerste licht van de opkomende zon en de 

mensen wekt.  

“Over ene zondag krijgen wij een ei” duidt op de 

Paaszondag. Dan zoeken we buiten eieren in de 

ontluikende natuur waarmee we aangeven nieuwe 

kiemkrachten te zoeken. Het ei staat in vele 

culturen symbool voor nieuw leven dat, door 

harde begrenzingen heen, geboren wil worden. 

Meerdere volkeren hebben scheppingsverhalen 

waarin de wereld uit het ei ontstaat. Iedere 

cultuur heeft eigen kleuren, tekens en symbolen 

om de eieren te beschilderen of te versieren, 

eigen tradities om eieren te schenken, te zoeken 

en te eten. 

                               

Op een ouderavond of thuis met hun kind versieren de ouders de stok. 

Op palmzondag 10u ontmoeten wij elkaar met jas aan in de klas om de stokken op te halen en de 

verse broodhaantjes erop te zetten. Dan gaan wij in optocht zingend door de duinen achter de 

peutertuin en sluiten dit feest af in de peutertuin om eindelijk het broodhaantje te mogen eten en iets 

lekkers erbij te drinken. Rond 11u kan iedereen weer richting thuis. 


