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De symboliek van de palmpasenstok
Palmzondag herdenkt men dat Jezus op een ezel Jeruzalem
introk en door de mensen werd verwelkomd met
palmbladeren. De Palmpasen stok vertelt eigenlijk het
verhaal van de laatste week van het leven van Jezus.
Het kruis:
Herinnering dat Jezus aan het kruis is gestorven.
Het brood:
Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het
laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en
deelde met zijn discipelen. De kinderen hebben een haan
geknutseld, mocht u naar de kerk gaan, dan kunt u in de supermarkt of bij de bakker
een broodhaan kopen.
De haan:
De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste
avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal
verloochenen. Hoewel Jezus wordt verraden door Judas, wordt hij ook door Petrus
verloochend. Nadat Jezus de volgende ochtend is gearresteerd en Petrus erop wordt
aangesproken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij dat hij hem niet kent. Vlak daarna kraait de
haan.
De dertig zilverlingen:
Judas verraadt Jezus voor “dertig zilverlingen”. De slinger van spek en chips symboliseert
de dertig zilverlingen.
Eieren:
Vaak hangen er ook eieren aan, vanwege het komende paasfeest. De eieren staan voor een
nieuw begin. Het verhaal van Pasen is eigenlijk ook een verhaal van nieuw begin. Nadat
Jezus is gekruisigd, zo vertelt de Bijbel, staat Jezus op uit de dood.
Buxustakjes:
Omdat bij ons geen palmbomen groeien, is de – eveneens altijd groen blijvende – buxus
daarvoor in de plaats gekomen. De buxustakjes staan dus symbool voor de palmbladeren,
waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld.
Witte Donderdag
We doen als Albert Schweitzerschool mee met de landelijke vastenactie. Dit jaar staat de
Vastenactiecampagne in het teken van: Een plek voor jou, een plek voor mij. De kinderen
hebben kennis gemaakt met Maria. Haar familie woont al honderden jaren in een mooie,
vruchtbare vallei in Oost-Guatemala, maar nu wordt er een waterkrachtcentrale gebouwd
waardoor de rivier droogvalt en ze hun land dreigen kwijt te raken. We zijn nu dus aan het
sparen voor kinderen als Maria, zodat zij op hun mooie plek kunnen blijven wonen en ervan
kunnen blijven leven!
De kinderen hebben nog een paar dagen om te sparen. Het geld hoeft niet per sé in het
originele doosje te worden aangeleverd, maar alle beetjes zijn welkom!
Volgende week donderdag, 14 april, kunnen de kinderen tijdens de Witte Donderdag viering
het vastenactie doosje inleveren bij de pastoor.

Camerabewaking
De afgelopen weken hebben we met veel vernielingen rondom de school te maken gehad.
Zo is er een grote ruit ingegooid, zijn de wilgenhutten volledig afgebroken en de fruitbomen
vernield. De schade bedraagt rond de €3500. Na overleg met de gemeente en een gesprek
met de wijkagent hebben we besloten toch een camera te plaatsen die het terrein bewaakt.
Het plaatsten van de camera betalen wij als school zelf. De huur van de camera en de
dataopslag wordt door de gemeente vergoed. Veel scholen van Aves hebben inmiddels een
camera hangen. Het vandalisme neemt op deze scholen daardoor echt enorm af.
Zoals het hoort, komt er een bord te hangen met daarop aangegeven dat er cameratoezicht
is. De camera’s werken na schooltijd van 16.30 uur tot en met 07.00 uur de volgende
ochtend. De beelden blijven 7 dagen bewaard, daarna worden ze overschreven door nieuwe
beelden. De camerabeelden zijn alleen door de directeur en nog één andere medewerker in
te zien. De beelden worden in het geval van vernielingen bekeken en alleen die beelden,
waarop de vernieling is te zien, worden gedeeld met de politie als er aangifte van vernieling
wordt gedaan. Vanzelfsprekend betreuren wij het dat deze maatregel nodig is, maar de
schade die wordt toegebracht aan onze speelplek, maakt dat dit hopelijk bijdraagt aan het
tegengaan van deze nutteloze vernielingen.
C. van der Meulen.
Atletiek
Afgelopen woensdag hebben we met een record aantal deelnemers van onze school deel
genomen aan de Scholierenatletiek van de AV NOP. Er deden maar liefst 70 leerlingen van
onze school mee, die zich ondanks de barre weersomstandigheden van hun beste kant
hebben laten zien.
De kinderen hebben kennis gemaakt met verspringen, balwerpen, sprint en 400- meter loop.
Veel leerlingen van onze school zijn uiteindelijk in de prijzen gevallen. Nogmaals van harte
gefeliciteerd met jullie behaalde prestaties. Naast de vele individuele prijzen is onze school
winnaar geworden van het algemeen klassement. Dit houdt in dat wij een clinic hebben
gewonnen van een bekende Nederlandse atleet! U hoort hier vast nog meer van.
We willen alle ouders die geholpen hebben, ontzettend bedanken.
Sportcommissie.

