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Lesbrief Krachtbronnen Paas-special
Voor ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers,

Waarschijnlijk ben je thuis en jouw kinderen ook. Het is een bijzondere tijd, deze corona-virus 
periode. Een tijd waarin we op elkaar aangewezen zijn, waarin we samen moeten optrekken. 
Samen in het gezin, maar ook samen als Nederlanders en als wereldburgers. 
Ook de medewerkers van Krachtbronnen zijn in deze periode aan huis gekluisterd. Maar we zijn 
niet gestopt met werken! We willen graag iets bijdragen, aan kinderen en hun thuisonderwijs. 

Pasen
Dit weekend is het Pasen. Met Pasen zijn veel mensen vrij en genieten ze vaak van het weekend 
samen zijn, op bezoek gaan bij familie en vrienden, naar de kerk gaan, eieren zoeken en erop uit 
gaan in de natuur. Dit jaar is op deze manier het Paasweekend beleven wat lastiger: we hebben 
minder bewegingsvrijheid. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen genieten en vieren! In 
deze lesbrief geven we je daarom enkele tips voor activiteiten mee die je samen met kinderen 
kunt doen in het Paasweekend. 

Krachtbronnen
De activiteiten uit deze brief zijn bedacht door het team van Krachtbronnen. Krachtbronnen is 
een methode voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming. Aan de 
kinderen leggen we dat zo uit:

Als je een krachtbronnenles doet, dan leer je meer over hoe je goed met elkaar omgaat, wie jij bent wat je voelt. 
Je leert meer over verschillende mensen en hun achtergrond, hun geloof en cultuur bijvoorbeeld. En je leert meer 

over de Nederlandse samenleving: hoe kunnen we goed samenleven?

In deze tijd waarin we op elkaar zijn aangewezen zijn naast de reguliere (zaak)vakken deze 
leerdomeinen ook belangrijk. 

Twee aspecten
Pasen heeft twee aspecten. Pasen is een vrolijke tijd; een tijd van het begin van de lente, van 
bloemen en planten in bloei, van paashazen, eieren zoeken, en chocolade snoepen. Maar Pasen 
heeft ook een bezinnend aspect, met momenten van soberheid, stilte en inkeer. Pasen is name-
lijk het belangrijkste christelijke feest waarin het overlijden en de wederopstanding van Jezus 
worden herdacht. 
 
In deze lesbrief belichten we beide kanten en bieden we hierbij tips en ideeën aan. Je kunt
kiezen wat bij jou en je kinderen past. 

Wat is het doel van deze lesbrief?
We hebben voor jou en je kind(eren) plezierige lesactiviteiten bedacht die je samen kunt doen in 
het Paasweekend. Samen vieren verbindt!
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Pasen een tijd van groeien en bloeien
Pasen is van oudsher een lentefeest. Na de winterperiode, komt de natuur opnieuw tot leven. Er 
komen groene blaadjes aan de bomen, bloemen gaan bloeien en veel dieren krijgen jongen. 
Het ei is een symbool van nieuw leven. Nieuw leven dat in de lente wordt geboren en daarom 
hoort een ei bij het paasfeest. Vroeger verstopten mensen eieren in de grond, ze geloofden dat 
alles op het land dan goed zou groeien. Een haas kan zich snel voortplanten en staat daarom 
symbool voor vruchtbaarheid. Hieronder vind je activiteiten die je samen met kinderen kunt 
doen rondom het paasthema ‘groeien en bloeien’.

Paasverhaal (groeien en bloeien)
Om Pasen te introduceren is het een aanrader om samen een mooi verhaal te lezen en daarover 
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met elkaar in gesprek te gaan. Verhalen verbinden.
Wij hebben het verhaal ‘Eitjes in het gras’ van Janny van der 
Molen uitgelicht. In dit verhaal gaan Salih en Fenna op zoek 
naar chocoladepaaseieren in het gras. Maar wat als je onder 
de voet gelopen wordt tijdens het zoeken? Of niet zoveel 
paaseieren kan vinden of juist wel heel veel? Wil je je
gevonden eitjes dan delen?
Vragen om samen te bespreken naar aanleiding van het 
verhaal:

l Salih wordt geduwd en valt. Zijn eerste chocolade-eitje 
gaat stuk! Hoe zou jij je voelen als je Salih was?
l Wat zou je tegen Salih zeggen om hem beter te laten 
voelen?
l Fenna heeft meerdere eitjes gevonden, meer dan ze mag 
hebben. Omer stelt voor dat ze de eitjes delen. Vind jij het 
moeilijk om te delen?
l Wanneer heb jij voor het laatst iets gedeeld?
Je kunt het verhaal downloaden via deze link:
https://www.krachtbronnen.nl/corona-materiaal/paas-special.html
(Janny van der Molen en Hans Kuyper, Altijd feest! Samen de feesten van het jaar vieren, 2014, Uitgeverij Ploegsma)

Paastafel (groeien en bloeien)
Op school hebben kinderen vaak een thema Paastafel. Dat is een tafel met mooi tafelkleed erop 
en versierd met Paasspullen. Maak thuis samen ook zo’n tafel. Je kunt denken aan:
l samen een tafelkleed kleuren en versieren en op een tafel leggen
l mooie verse bloemen of bloembollen op tafel zetten
l (chocolade)paaseieren neerleggen
l kuikens of andere jonge dieren op tafel  leggen (boerderijdieren, knuffels)
l een kleurrijke paaskaars neerzetten
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Paaskonijnenmassage
Wat heb je nodig:
l twee personen

Wat ga je doen:
l ga zitten op de grond of bank, de een met de rug toe naar de ander. 
l Een van jullie gaat met zijn of haar handen een massageverhaal uitvoeren op de rug van de 
ander.

Start massageverhaal: 
- Handen warm wrijven en op de rug leggen
- Er was eens een konijntje dat ’s ochtends vroeg wakker werd,
- uit zijn holletje kroop: met één hand kriebelen op één plek op de rug 
- en al het gras begon te snuiven: kleine snelle kneepjes over de gehele rug
- De zon schijnt: een rondje maken met zonnestralen: strepen over de rug
- En het konijntje had zin in de dag! Hij huppelt over het gras: huppeltjes op rug maken
- Konijnen houden ook veel van graven: graafbewegingen op rug.
- Oh even wachten hoor, het konijntje moet ook wat konijnenkeutels leggen: kleine rondjes op 
rug maken.

l Vraag je kind wat voor avonturen het konijn nog meer beleeft.
l Eindig met dat het konijn weer naar zijn holletje gaat.  
l Maak je handen weer warm en leg ze op de rug als slot.
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Ruikspel
In de lente als alles gaat groeien en bloeien komen er lekkere 
geuren buiten los. Hoe goed kunnen de kinderen ruiken?
Wat heb je nodig:

l producten of dingen met een sterke geur, zoals een bloem, 
stukje mos, of koffie, cacao, een banaan, kaneel, etc.
l keukendoek of slaapmasker als blinddoek

Laat de kinderen aan de tafel zitten en blinddoek de kinderen 
met een (thee)doek of slaapmasker
Laat de kinderen één voor één een product ruiken. Kunnen ze 
benoemen wat ze ruiken?

Eierlopen
Wat heb je nodig:

l voor ieder die meedoet een eetlepel
l voor ieder die meedoet een (gekookt en versierd) ei

Maak thuis of in de tuin een parcours. De opdracht is dat je dit parcours loopt met een eetlepel 
in je hand en een ei erop. Je moet het parcours zo snel mogelijk lopen zonder dat je het ei laat 
vallen natuurlijk! Dan ben je de winnaar.



      

Pasen een tijd van stilte en bezinning

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood 
nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is aan het kruis. Christenen herdenken met Pasen de 
herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de 
nacht van Stille Zaterdag op paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake 
wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet.

De naam Pasen is afgeleid van het Hebreeuwse Pesach. Toen de Joden Pesach vierden, de uit-
tocht uit Egypte van het Joodse volk, werd Jezus veroordeeld en gekruisigd.
Bij deze periode in het christendom past bezinning en verdriet rondom het lijden en sterven van 
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Jezus maar ook vreugde omdat Hij is verrezen uit het graf.

Paasverhaal (bezinning)
Wij hebben het verhaal ‘Een nieuw begin’ van Janny van 
der Molen uitgelicht. In dit verhaal gaat Niels met Pasen op 
bezoek bij zijn vader, die hij al lang niet heeft gezien. Hij 
vindt het heel moeilijk. Zijn vader ook. Maar zijn vader vertelt 
over Pasen; Jezus was dood maar kwam tijdens Pasen weer 
tot leven. De dood was niet het einde, er kwam een nieuw 
begin. Wat betekent dit voor Niels en zijn vader?

Vragen om samen te bespreken naar aanleiding van het 
verhaal:

l Niels heeft geen zin om met Pasen zijn vader te ontmoeten die hij al lang niet meer heeft ge-
zien. Moet jij ook wel eens iets tegen je zin in doen? Zo ja,wat dan?
l Wat kun je tegen Niels zeggen om hem moed in te spreken?
l De vader van Niels begint over de dood van Jezus en dat hij weer tot leven kwam.  De dood 
was niet het einde, er kwam een nieuw begin. Wat heeft dit met Niels en Peter te maken?
l Welk nieuw begin wil jij maken?
Je kunt het verhaal downloaden via deze link:
https://www.krachtbronnen.nl/corona-materiaal/paas-special.html
(Janny van der Molen en Hans Kuyper, Altijd feest! Samen de feesten van het jaar vieren, 2014, Uitgeverij Ploegsma)

Paastafel (bezinning)
Op school hebben kinderen vaak een thema paastafel. Een tafel met mooi tafelkleed en versierd 
met Paasspullen. Maak thuis samen ook zo’n tafel. Je kunt denken aan:

l samen een tafelkleed kleuren en versieren en op een tafel leggen
l mooie verse bloemen of bloembollen op tafel zetten
l een kinderbijbel
l een paaskaars
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Word een paasei 
Pasen is ook een tijd van stil staan, bij jezelf komen. Deze oefe-
ning is een moment voor jezelf en voor jouw kinderen..
l Ga zitten met opgetrokken knieën, sla je armen er omheen 
en leg je voorhoofd op je knieën. Zo maak je de vorm van een 
Paasei.
l Sluit je ogen en adem in en zucht een keer diep uit. 
l Volg dan je adem welke je rustig voelt in je buik. Misschien 
voel je je buik tegen je bovenbenen aan komen. 
l Zet je voeten rustig terug, rek jezelf even uit!
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Kleuren in stilte
Stil staan of worden betekent niet dat je niks kunt doen. Juist 
door iets te doen, kun je goed tot jezelf komen. 
l Print een leuke kleurplaat uit voor de kinderen, pak de potlo-
den en/of stiften erbij en vertel dat jullie nu 20 minuten in stilte 
gaan kleuren. 
l Zet je telefoon als wekker of een echte wekker, leg deze in het 
zicht van de kinderen zodat ze zien hoe lang nog. Doe zelf mee.
l Zet eventueel mooie muziek op om zo de verleiding tot pra-
ten te voorkomen.
l Tip Mattheus Passion voor kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=O32tcd2NLRw)

Paaskaarten maken
l Maak paaskaarten door lege kaarten zelf te versieren met ‘Vrolijk Pasen’ en doe die in de buurt 
in de brievenbussen of stuur ze naar ouderen die zich eenzaam voelen.

Wij hopen dat je samen met de kinderen en naasten een prettig paasweekend beleeft!

Hartelijke groet,
namens het Krachtbronnen-team

Contact
Mocht je vragen hebben, dan kun je die stellen aan onze coördinator Primair Onderwijs, Melissa 
Bakker. Mail naar: melissa.bakker@creathlon.nl. Bel naar: 06 52 45 12 05

Paaskaars
l Koop een mooie witte grote kaars en steek deze elke dag op een vast tijdstip aan samen 
met de kinderen. Misschien willen jullie de kaars voor iemand aansteken? Benoem dit dan en 
spreek eventueel wat woorden voor diegene uit. Nodig de kinderen ook uit het woord te ne-
men.


