
Paaseieren tijdens de

middeleeuwen al zijn ontstaan?

De lente is er en de paasdagen

komen eraan. Tijdens Pasen is het

tijd om lekker uitgebreid te ontbijten,

brunchen, paasversiering op te

hangen of stil te staan bij het geloof. 

Om van tevoren al in de stemming

van Pasen te komen, kun je veel

leuke dingen doen. Je kan

bijvoorbeeld een paastak versieren

met strikken, paaseieren, veren,

kuikens, poppetjes of natuurlijk eigen

versiersels van de kinderen. 

Wist je dat...

Paaseieren zijn niet iets van deze tijd,

maar bestaan al veel langer. In de

Middeleeuwen mochten er geen

eieren worden gegeten in de

vastentijd. Dit was van Aswoensdag

tot Pasen. Maar omdat kippen in

deze tijd vaak veel eieren leggen,

gaven de mensen de eieren weg of

lieten ze koken zodat ze niet

bedorven. Zo ontstond het paasei.  

De historie van de Paashaas tot

vandaag nog niet is achterhaald?

Eieren verstopt werden door de

boeren?

Wel zijn er verschillende verhalen

over hoe de paashaas zou zijn

ontstaan. Zo zou de paashaas

onzichtbaar zijn en een gouden vacht

hebben. Volgens een ander verhaal

was de paashaas voorheen een vogel

die zich had misdragen en voor straf

in een haas zou zijn veranderd. 

Honderden jaren geleden stopten

boeren eieren onder de grond om de

oogst te bevorderen. Zo is

waarschijnlijk de traditie van het

eieren verstoppen ontstaan. 

Met deze nieuwsbrief hopen we jullie

vast in de paas-sferen te brengen,

door verschillende activiteiten die je

kunt uitvoeren met de kinderen.  

Veel paasplezier!
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Het kan bijna niet ontbreken tijdens Pasen, eieren versieren. En het versieren
van eieren is ook nog eens ontzettend goed voor de ontwikkeling van kinderen. 

 
Door het versieren van eieren,  ontwikkelen kinderen hun creativiteit.

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid, het helpt je om te kunnen gaan met
veranderingen en stimuleert de rechter hersenhelft. 

 
Door het knippen, plakken en tekenen ontwikkelen kinderen ook hun fijne

motoriek. De fijne motoriek komt van pas in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij
het eten met mes en vork, het ophangen van je jas en veters strikken. 

 
Voor deze activiteit heb je een aantal dingen nodig, maar deze kunnen altijd met

meerdere materialen worden aangevuld.
Wees creatief!

 
 
 

  
 

Eieren versieren

Gekookt ei

Stiften

Verf

Lintjes/strikken

Kwast



- In de zandbak 

Verstop een aantal eieren voor de kinderen, die ze vervolgens zelf mogen
gaan zoeken. De eieren kunnen zowel binnen als buiten worden verstopt. 

 
De beste plekken om de eieren te verstoppen:

 
Binnen

- In een schoen
- Op de vensterbank
- In een plantenbak

 
Buiten

- Op de schommel
- Tussen de struiken

 
 

Eieren zoeken 

Kiki heeft op de volgende
pagina 10 eieren verstopt.

Help jij ze mee vinden?





Knip de plaatjes uit en leg ze op z'n kop op de tafel. Zoek nu dezelfde
plaatjes bij elkaar. 

Succes!
 

Pasen memory


