
 
Hoevelaken, 2 april 2019 
 
 
Betreft: Paasproject  
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Het thema van dit paasproject is dit jaar: “Ik zorg voor jou”.  
De maatschappij wordt steeds individualistischer, terwijl het juist heel belangrijk is om in 
onze schoolgemeenschap samen te leven en te werken, want alleen kunnen we niet 
respectvol en zorgvuldig de aarde en wereldruimte beheren. Bij deze aarde horen dieren, 
mensen en de natuur en daar willen wij zorg voor dragen.  
 
In het paasproject richten we de aandacht op het behulpzaam zijn naar anderen. We komen 
vanuit de winter, waarin we bij thuiskomst lekker op de bank kruipen onder een dekentje 
met een warm drankje. Maar inmiddels komen de eerste lentezonnestralen door de wolken 
heen en zoeken de krokussen langzaam hun weg naar boven.  
De mens keert zich weer meer naar buiten en ziet de wereld om zich heen. Een wereld 
waarin een helpende hand vaak hard nodig is. Zorg dragen voor een ander maakt je eigen 
wereldbeeld beter. Tijdens het paasproject vertellen we veel verhalen en hebben hier 
gesprekken over met de kinderen. We leren de kinderen hoe je zorg kan dragen voor een 
ander, een dier of de natuur en waarom het zo belangrijk is om dit te doen.  
 
Vanaf april zijn we bezig met dit project. Op donderdag 18 april vieren we op school Pasen. 
We starten deze dag met een paasontbijt in de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen 
thuis voor elkaar een ontbijtje maken en deze in een versierde schoenendoos die ochtend 
aan elkaar geven, om zo op een positieve manier voor elkaar bezig te zijn.  
 
Hoe gaan we dat doen? 
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind thuis een schoenendoos heeft om te versieren? 
- De kinderen vullen op school een ‘ontbijtlootje’ in. De kinderen geven op het lootje aan 

wat ze lekker vinden.  
- Donderdag 4 april trekken we lootjes, zodat iedereen weet voor welke klasgenoot hij/zij 

een ontbijtje mag maken. De kinderen krijgen dit lootje mee naar huis. Op 18 april 
nemen ze het ontbijtje mee naar school. 

- Het ontbijtje bestaat voor alle kinderen uit:  
> twee belegde boterhammen/bolletjes 
> één stuk fruit 
> twee kleine chocolade eitjes  
> evt. een gekookt eitje 
> één pakje drinken 

Wij willen u vragen om u aan deze hoeveelheden te houden, zodat er geen grote 
verschillen zijn. Als kinderen niet alles op kunnen die ochtend, kunnen ze de rest van het 
eten mee naar huis nemen om het later op te eten.  

- Kinderen met een voedselallergie krijgen hun eigen lootje mee naar huis. Zij verzorgen 
dus hun eigen ontbijt.  

- De kinderen hoeven die dag geen ’10 uurtje’ mee te nemen.  
- U kunt de kosten van het ontbijt declareren door een bonnetje met uw 

rekeningnummer en naam in te leveren bij de leerkracht van uw kind.  
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind. 
We sluiten de ochtend af met een (besloten) paasviering voor alle groepen 
in de grote zaal. De middag zal elke groep zelf invullen. 
 
Wij hopen op een mooi project en een gezellige dag! 
 
Het team van de Hoeve 


