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PAASTHEMA 
Vanuit de methode Trefwoord: ‘NIEUW LEVEN’   

 
Met een ander kapsel of in nieuwe kleren naar school, hoe 
nieuw voel je je dan! Het is een spannende en uitdagende 
ervaring dat je zelf ook nieuw kunt worden. Die ervaring van 
vernieuwing voel je ook sterk in het voorjaar als de natuur 
weer opleeft na een lange winterse stilte. Frisse kleuren, ho-
gere temperaturen, langer licht. Een lentegevoel dat zich rond 
Pasen uit in chocolade-eitjes, paashazen, paastakken en voor-
jaarsvuren. 

Het samengaan van de voorjaarssymboliek enerzijds en het 
geloofsverhaal van Jezus’ opstanding anderzijds lijkt merk-
waardig, maar is niet toevallig. De datum van het christelijk 
paasfeest (de herdenking van Jezus’ dood en verrijzenis) is 
namelijk bepaald op de eerste zondag na de eerste volle maan 
in de lente. Rond die datum werd in het Nabije Oosten al van 
oudsher het feest van de eerste graanoogst gevierd. Een lente-
feest waarop de joden later hun Pesachfeest (de herdenking 
van de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte) gingen vie-
ren. Pasen is, kort gezegd, het verhaal van het nieuwe leven 
dat de dood overwint. 

Het gaat in deze Paasviering daarom ook over nieuw leven en 
opleven. We vieren dat er met de lente nieuw leven begint én 
dat het verhaal van Jezus, die voor velen de hoop op een goe-
de toekomst en een nieuwe manier van leven belichaamde, 
niet kon worden gestopt, zelfs niet door de dood. 

Terwijl dat in deze viering vrolijk beleefd en gevierd wordt, 
nodigt deze paasviering de kinderen ook uit om te ontdekken 
hoe je het leven als nieuw kunt ervaren. We horen hoe men-
sen kunnen verlangen naar verandering en naar vernieuwing 
van de wereld en zichzelf.  

De Bijbelse paasverhalen maken duidelijk dat zo’n wereld er 
niet zomaar komt. De overgang van het oude naar het nieuwe 
leven kent soms tegenwerking en teleurstelling. Tegelijk ont-
dekken de kinderen dat mensen over positieve krachten be-
schikken om hun wereld te vernieuwen. Inspiratie om echt 
iets nieuws in gang te zetten. Moed en lef om het vol te hou-

den. En de gave om te zien wat daarbij zinvol is en betekenis 
heeft. 

* * * 

Op donderdag 14 april vieren wij met elkaar Pasen. Deze dag 
krijgen we een pauzehapje en een lekkere Paaslunch aangebo-
den. U hoeft voor deze dag geen eten/drinken mee te geven 
aan uw kind(eren). 
 
Ook vieren we met elkaar de Paasviering in het Brestheater. 
We kijken uit naar een fijne viering. 
 

Met Pasen draait alles om: 
dood wordt leven het einde wordt een nieuw begin.  

Pasen vertelt ons 
dat er altijd hoop is 

en dat je mag vertrouwen 
op een nieuw begin! 

 
We zoeken een aantal ouders per groep die deze ochtend thuis 
eieren willen koken. De eieren ontvangt u van school. Mocht 
u dit graag willen, wilt u dit doorgeven aan de leerkracht(en) 
van uw kind(eren) door middel van een Parro berichtje? 
Alvast hartelijk dank. 

Bijbelverhalen voor de komende weken 

Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen 
Inhoud:  Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. 

En wat een ontmoeting een bijzondere betekenis kan 
geven. 

Bijbel:  Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, 
Jaïrus en Nikodemus (Lucas 5, 8 en 19; Matteüs 9; 
Johannes 3). 

 

Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven 
Inhoud:  Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring 

dat het leven zelf vernieuwd kan worden. 
Bijbel:  Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, 

verhoor en dood van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 
20; 22 t/m 24). 

 



 

Komende tijd 

do 31 mrt 1 april viering 1 t/m 8 
 
vr 1 apr School dicht  
do 14 apr Paasviering 
vr 15 apr Goede vrijdag, vrij 
zo 17 apr Pasen 
ma 18 apr 2e paasdag, vrij 
di 19 apr Weer naar school 
vr 22 apr Koningsspelen 
 

Berichtje vanuit de AC 

We vinden het fijn als AC om weer ‘live’ te kunnen vergade-
ren. Voor de komende activiteiten zijn we weer druk bezig. 
De paasviering is onze eerstvolgende activiteit. Op 14 april zal 
de paasviering plaatsvinden op school en zal de AC de paas-
lunch verzorgen. 
Voor de rest van het jaar zijn we op de achtergrond bezig met 
de volgende activiteiten: Ankerdag, afscheid groep 8 en jubi-
leumweek.  

Bericht van derden 

Kwaliteitscoördinator 

Beste ouders, 
U heeft misschien de afgelopen maanden de naam 
‘kwaliteitscoördinator’ al eens voorbij zien/horen komen. 
Wellicht heeft u zich ook weleens afgevraagd wat deze functie 
inhoudt. Op CBS Anker ben ik, Lea van Vliet, als kwaliteits-
coördinator werkzaam. (vroeger heette dit intern begeleider, 
maar deze functie is wat veranderd.) 
 
Een kwaliteitscoördinator heeft drie rollen, namelijk: leercoör-
dinator, trendanalist en zorgregisseur. 
1. De leercoördinator is in staat passend onderwijs en profes-

sionalisering te organiseren in de school. 
2. De trendanalist analyseert data, zoals Citotoetsen, en be-

paalt samen met de leerkrachten de ambities. Wat willen we 
bereiken? 

3. De zorgregisseur geeft, samen met de leerkracht, vorm aan 
de zorg. 

 
De kwaliteitscoördinator: 
- Handelt preventief in plaats van curatief, dus niet achteraf 

maar vooraf. 
- Stelt leerkrachten in staat zelfstandig om te gaan met de 

zorg in de klas en specifieke leerlingen. 
- Coördineert de structuur van de zorg van leerlingen. 
- Stemt, waar nodig, met het jeugd of wijkteam en het sa-

menwerkingsverband af. 
- De leerkracht is het gezicht naar de ouders toe. 
- Biedt klassenbezoeken aan aan leraren over professioneel 

handelen over de zorg in hun klas. 
- Helpt en adviseert de leerkracht bij het analyseren van toet-

sen en het in beeld krijgen van een leerling. Helpt en advi-
seert daarnaast ook bij het afstemmen op de behoeftes van 
elke leerling. 

- Is lid van het Management Team 
- Zet beleid uit met de directie 
 
Ik hoop dat u zo een iets beter beeld hebt gekregen van de 
inhoud van de functie. 
 
Mijn werktijden zijn maandag, dinsdag en woensdagochtend. 
Mocht u vragen hebben dan hoor of zie ik u graag. 
 
Met vriendelijke groet 
Lea van Vliet 


