
 

  

  PAASBOEKJE 
 

   
 
 
Pak de materialen die je nodig hebt. 
Bedek je tafel met oude kranten.  

Wat heb je nodig? 
 

• Klei 

• Matje waarop je mag kleien 

• Deegroller  

• Kleimesje  

• Lint of touw 

• Verf 

• Kwasten 

• Bakje water om je kwasten in schoon te spoelen 

• Oude kranten 
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Maak de klei plat met de deegroller.  
Snijd de vorm van een ei uit. Maak met een mesje 
een gaatje aan de bovenkant van jouw ei.   

   
 
Laat de klei drogen.  

Stap 3 

   
 
Is de klei droog genoeg? Dan kun je 
beginnen met het versieren van jouw ei! 
Verf jouw ei in alle kleuren van de 
regenboog, verf hem pimpelpaars met rode 
stippen, maak gebruik van verschillende 
printjes of verf er een gezichtje op: het kan 
allemaal. Leef je uit!  

 
 
Hang een touwtje of een lintje aan 
jouw ei en jouw ei is klaar! 

Stap 5 

Bron: Pinterest 



 

  

  PAASBOEKJE 
 

   
 
Pak de materialen die je 
nodig hebt.  

Wat heb je nodig? 
 

• Ballon 

• Touw 

• Lijm  

• Speld 

• Kwast  

• Haarlak 

• Schaar 
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Blaas de ballon op.  
Knoop het einde van een 
bolletje touw vast aan de 
ballon. Rol het touw strak om 
de ballon heen.  

Stap 2 

 
Prik met een speld de ballon 
in. Spray wat haarlak over 
jouw ei. Dat zorgt voor 
stevigheid.  

Stap 4 

Bron: Pinterest 

   
Smeer met een kwast wat 
lijm over het touw. Als je 
transparante lijm gebruikt, 
zie je straks geen lijmresten.  

 
Knip een gat in jouw ei en 
versier het met een paashaas 
of paaseitjes.  



 

  

PAASBOEKJE 
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Met de kippen op stok gaan.  

Dat is een eitje!  

Iets voor een appel en een ei kopen.  

Als een kip zonder kop.  

Als de kippen ergens bij zijn.  

Er was geen kip.  

Van een kale kip kun je niet plukken.  

Daar kraait geen haan naar.  

Haantje de voorste zijn.  

Lopen als een kip die haar ei niet 

kwijt kan.  

Zonder na te denken.  

Ergens razendsnel bij zijn.  

Onrustig heen en weer lopen.  

Er was helemaal niemand.  

Dat is heel makkelijk.   

Bij iemand die niets heeft, kun je 

niets halen.  

Dat komt niemand te weten.  

Iemand die altijd vooraan wil staan.  

Iets voor een veel te lage prijs kopen.  

Vroeg naar bed gaan.  

Bij Pasen denk je al snel aan hanen, kippen en eieren. Wist je dat 

hiermee veel verschillende spreekwoorden zijn? Verbind de 

spreekwoorden aan de juiste betekenis. Zo kun jij straks met het 

paasontbijt gezellig meepraten! 

 

 

 

Spreekwoorden 
 

Een spreekwoord is een 

vaste zin, die een wijsheid 

of waarheid bevat. 



 

  

PAASBOEKJE 
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Recept 1 
 

Bron: depanvanpien.nl 
 

Bron: depanvanpien.nl 
 

Bron: depanvanpien.nl 
 

Eimuffins 
 

Ingrediënten (voor 9 muffins) 
- 7 eieren 

- 50 ml room 

- geraspte kaas 

- 9 plakjes katenspek 

- 2 handen spinazie 

- 9 blaadjes basilicum 

- eventueel pijnboompitten 

 
Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Klop de eieren 

los met het room. Voeg peper en zout toe naar smaak. 

Vet een muffinvorm in met wat boter of olie (je kan ook 

kleine, papieren vormpjes gebruiken). Leg de plakjes 

katenspek in een rondje in de vorm, als een soort van 

buitenkant van de muffin. Doe nu een plukje spinazie 

in de vorm en het blaadje basilicum. Giet hierover het 

eimengsel. Bestrooi met geraspte kaas. Zet de muffins 

ongeveer 15-20 minuten in de voorverwarmde oven 

totdat de ei muffins goud bruin zijn. Let op! In de oven 

worden ze erg groot, maar zodra ze eruit komen 

zakken ze snel in. De muffins zijn lekker voor bij het 

paasontbijt of een paasbrunch! Tip: strooi er wat 

geroosterde pijnboompitten overheen. 

 

 

 Bron: depanvanpien.nl 
 

Chocolade spiegelei 
 

Ingrediënten: 
- Witte chocola 

- Gele M&Ms 

Bereiding: 
Smelt wat witte chocolade au bain-marie 

(vraag je ouders op hulp) of smelt het in de 

magnetron. Let op! Tussendoor goed 

roeren. Maak met een lepel een mooi 

rondje op een stuk bakpapier. Duw wanneer 

de chocolade nog warm en zacht is een gele 

M&M in de chocolade en klaar is jouw 

chocoladespiegelei! Lekker voor bij de koffie 

of bij het toetje. 

Bron: depanvanpien.nl 
 

Recept 2 
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Kruiswoordpuzzel 
 

Weet jij het woord bij de beschrijving? Vul ze in! 

1  2         

           

          6 

           

  3         

       5    

 4          

           

           

           

   7        

 

 

1 ↓ 

 

Het jong van een 

kip. 

  

3 → 

 

De vader van een 

kuiken. 

  

6 ↓ 

 

Een versierd ei 

voor pasen. 

 

1 → 

 

De vrouw van een 

haan. 

  

4 → 

Hierin stopt de 

paashaas zijn 

eieren. 

  

7 → 

Deze versieren 

we met pasen 

door er eitjes in 

te hangen. 

 

2 ↓ 

 

Hij brengt de 

paaseieren rond. 

  

5 ↓ 

 

.... - lunch - diner 
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Sudoku 
 

In elk vakje komen de 9 verschillende cijfers. Maar ook op elke horizontale lijn 

(van links naar rechts) en elke verticale lijn (van boven naar beneden). Elk cijfer 

komt in het vakje of lijn maar één keer voor. Kun jij de cijfers op de goede plek 

zetten? 

 

 5  7 3 1 4 8  

7 3        

   6 8    3 

9  1     2 7 

2 8 6     3 9 

3 7     6   

4    7 8    

5       4 8 

 6 3  2 4  9  
 
  

    8   5 2 

    1 7 8  6 

 8   2   4  

       8  

3 6 8    5 1 4 

 9    8    

 5  8 6     

9  1 2 5    8 

8 3 6  7    5 
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Moppen 

Hier een paar leuke paasmoppen! Schrijf zelf ook een mop op! 

 

Een varken komt door de tuindeur in 

de woonkamer van een boerderij. 

Hij loopt de kamer rond. 

Na een tijdje komt hij een 

stopcontact tegen. 

Hij kijkt ernaar en zegt: 

'Ach wat ben jij zielig ingemetseld!' 

De haan komt in het kippenhok en sjouwt 

een struisvogelei naar binnen. Hij 

zegt:"Dames, ik wil niet vervelend doen, 

maar ik wou jullie toch eens laten zien wat 

men elders zoal presteert." 

Wat zegt een kip als ie 
tegen een lantaarnpaal 
loopt ? 

TOK! 

Wat zegt een 

Surinaamse kip als ie 

tegen een lantaarnpaal 

aan loopt ? 

TOK MAN! 

Twee schapen lopen in de wei , zegt de een tegen 

de andere wat loop je mank.  

Zegt de andere, ik ben vroeger lam geweest. 

Waarom leggen 

kippen eieren? Als 

ze eieren zouden 

gooien zouden ze 

stuk gaan!... 

Waarom heet een 

ei, ei? 

Omdat je aan de 

buitenkant niet kan 

zien of dat het een 

hij of een zij is ! 

Staan twee schapen in de wei. 

Zegt de ene schaap tegen de 

andere: "Lekker weertje he?" 

Waarop het andere schaap 

antwoordt: "Sssst, schapen 

kunnen helemaal niet praten!." 

Wat is het verschil tussen een zwarte kip en 

een witte kip? 

Een zwarte kip kan wel witte eieren 

leggen,maar een witte kip geen zwarte. 
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Kamertje verhuur 

 
Speel het spel in tweetallen. Elke beurt mag je 1 lijn zetten. Als je een 

vierkantje hebt gemaakt moet je nog een keer. Elke kamer is 1 punt waar. 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
 

. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . 
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Paasstrip 

Bedenk je eigen stripverhaal! 



Sommen in een ei 

 

 

          Paas spreekwoorden 
 

Verbind het spreekwoord met de juiste betekenis. Vul in de tabel de onderstreepte 

letter in. Dan ontstaat er een woord wat met Pasen te maken heeft.  

 

56 = paars   49 = rood   24 = geel  

12 = oranje              72 = blauw      8 = groen 

Alle cirkels mag je zelf een kleurtje geven. 

Maak de sommen. De 

uitkomst van de som geeft 

aan wat voor kleur dat 

vakje dan moet hebben. 

8 x 7  
78 – 22  

92 – 36  

28 + 28   

3 x 8 

24 : 3 

9 x 8 

19 + 5 

7 x 7 

49 + 23 

67 -  59 

43 - 19 

9 + 3 

85 – 36 



 

Eierentangram 

De kippen hebben vreemde eieren gelegd, ze hebben strepen en je kunt er van 

alles mee maken. Je kunt ze uitknippen en ermee puzzelen. Probeer de volgende 

figuren maar eens te maken!! Misschien kun je er wel meer verzinnen???  

Op de volgende 2 lege bladzijdes kan je je figuren opplakken en inkleuren. Misschien 

kan je er nog wat leuks bijteken wat met Pasen te maken heeft… 

 



Pasen 

Palmzondag                                                                                                                   

De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag.  

Het is het begin van de Goede week. We vieren  

dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald  

in Jeruzalem.  

Veel mensen in Jeruzalem waren blij dat hij kwam.  

Ze hadden allemaal over Jezus gehoord. Over de goede  

dingen die hij deed. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen.  

Maar niet iedereen was blij. Veel mensen vertrouwden Jezus niet “Hoe kon hij 

zich ‘zoon van God’ noemen?” Ook koning Herodus vond het maar niets. Hij was 

bang dat Jezus de koning wilde worden van de Joden. Deze bange mensen 

wilden Jezus weg hebben. Dood. 

Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord als 

zware misdadiger. 

Om Palmpasen  te herdenken worden er nu op veel plaatsen 

palmpaasstokken gemaakt. De stok is een kruis. Op de 

palmpaasstok komt een haan van brood. Ze worden verder 

versierd met eitjes van chocolade of suiker en andere lekkere 

dingen. 

 

 

Witte donderdag:  

Op deze dag at Jezus voor het laatst met zijn vrienden, de 12 apostelen.  

We noemen dit het laatste avondmaal.  

Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn 

lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven. En bij het ronddelen van de wijn 

zei Hij: Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Waarschijnlijk wist Jezus toen al dat hij gedood zou worden. Zijn vrienden 

snapte er toen niet veel van. Pas later toen Jezus dood was begrepen ze wat 

Jezus bedoelde. Hij werd die avond verraden door één van zijn apostelen, 

Judas. Judas vertelde de Romeinen, de vijanden van Jezus, waar Jezus was. 

Toen Judas Jezus een kus gaf wisten de Romeinen wie Jezus was en namen ze 

hem gevangen.   

  

In veel kerken wordt dit laatste avondmaal nog steeds 

gevierd. En in de Katholieke kerk zelfs elke zondag, daar heet 

het brood (lichaam van Jezus) de Eucharistie of Hostie. 

 

 

Goede vrijdag: 

Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. 

Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen,  

wat zal dat pijn hebben gedaan. Waarom zou dan toch  

deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks  

goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede vrijdag heet zo omdat  

Jezus zijn leven voor ons allemaal gegeven heeft.  

Dit deed hij om de mensen van hun zonden te verlossen.  

Dit betekent dat hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven  

als we iets doen dat niet mag. Soms doen we  een ander 

verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven,  

en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt. 

  

Paaszaterdag: 

Op paaszaterdag, stille zaterdag, denken we aan Jezus die nu in het graf ligt. 

Toen Jezus dood was hebben zijn vrienden hem in een graf in de rotsen 

gelegd. Een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Op stille 

zaterdag staan de christenen stil bij de drie dagen die Jezus in zijn graf lag.  

Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd.  

Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden  

op het altaar (kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat.)  

 

 



Pasen: 

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus uit  

de dood gevierd.  

Die opstanding heet ook wel verrijzenis. 

 

Drie dagen na zijn kruisiging was Jezus  

uit de grot verdwenen. 

Tijdens Pasen herdenken we dat Jezus 

uit zijn graf is opgestaan. Dat hij een  

nieuw leven is begonnen. 

 

Ieder jaar valt Pasen op een andere datum. Net als Suikerfeest bij de 

Moslims. Dit heeft te maken met de stand van de maan. Pasen (=1e paasdag) 

valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. In 2012 is 

de eerste volle maan in de lente op vrijdag 6 april. 

Vul nu zelf in op de kalender: palm zondag, witte donderdag, goede vrijdag,  

1e paasdag en 2e paasdag. 

 

April 2012 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

      1 

2 3 4 5 6 

volle maan 

7 8 

 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

 



 

Zet de woorden en zinnen bij het juiste plaatje:  

Witte donderdag / Goede vrijdag / Palm zondag / Paaszaterdag / De laatste maaltijd / 

Simon draagt het kruis van Jezus / het graf van Jezus / Jezus rijdt Jeruzalem binnen / 

palmtakken / verlossing van zonden / 12 apostelen / drie dagen 

 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      ___________________________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&biw=1382&bih=719&tbm=isch&tbnid=zWwyRHUp4DZrNM:&imgrefurl=http://www.kikkersite.nl/kleurplaten.php&docid=89NMtAwwLm2cOM&imgurl=http://www.kikkersite.nl/pics/kleurplaat5.gif&w=600&h=800&ei=sfhcT7qxMcabOp-N7Z4N&zoom=1


 

tekenen 
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Eieren versieren 

  



paasgedicht  
Bedenk zelf een paasgedicht en schrijf het netjes in het ei. Bedenk ook een 

titel voor je gedicht en schrijf dat in de kip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ________________________ 

 

 

 

             ____________________________________________ 

 

        ___________________________________________________ 

 

      ______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

 

        __________________________________________________ 

 

              __________________________________________ 

 

                    

 

 



Eierweetjes 
Plak de plaatjes van het knip blad achter de eierweetjes. 

 

 Het grootste ei ter wereld       

Dat is het ei van de struisvogel: het weegt maar liefst  

1,65 kilo. Dat is ruim 27 keer zo zwaar als een kippenei.  

Toch is dat enorme struisvogelei in verhouding van wat 

De struisvogel zelf weegt niet zo bijster groot.  

 

 Elke dag een ei leggen? 

Een hen kan 1 ei per dag leggen.  

Gemiddeld legt een leghen er zo'n 300 per jaar.  

Het duurt ongeveer 25 uur voor een ei gevormd is.  

Het maken van de schaal, die vooral uit kalk bestaat,  

kost verreweg het meeste tijd: maar liefst 20 uur!   

 

 Wat weegt een ei? 

Kwartel: ca. 25 gram 

Kip: ca. 60 gram 

Eend: ca. 90 gram 

Kalkoen: ca. 90 gram 

Gans: ca. 200 gram  

 

 Het kleinste ei ter wereld 

Het kleinste vogelei is dat van de kolibrie,  

het weegt maar een halve gram. Piepklein dus, 

maar toch weer enorm groot als je bedenkt dat de 

kolibrie zelf maar 2 gram weegt...   

 

 Het oudste ei 

De oudste eieren van Nederland zijn gevonden. 

Het ging hier echter niet om echte eieren:  

het waren nagemaakte eieren van gebakken klei,  

gemaakt rond 500 voor Christus.  

Waarschijnlijk hebben deze eieren te maken met  

de begrafenisgebruiken van toen: het ei werd gezien  

als het symbool van wedergeboorte, van nieuw leven.  

 

 



 

 Eieren in de paasboom 

Een traditie van vroeger is de paasboom:  

aan een stok werden vier dwarslatten bevestigd  

waaraan gekleurde eieren gehangen werden.  

Die eieren hadden een symbolische betekenis:  

ze vertegenwoordigden nieuw leven.  

Nu worden er in de weken voor de paasdagen siertakken  

van de hazelaar verkocht. Daarin kun je vrolijk gekleurde  

eieren hangen, als een soort paasboompje.   

 

 IJzersterk ei 

Toch is zo'n schaal behoorlijk sterk.  

Vier eierschaalhelften die in een vierkant worden  

opgesteld met de bolle kant naar boven,  

kunnen wel tien kilo aan boeken dragen!  

 

 De mythe van de paashaas.  

In de vroege ochtend van eerste paasdag worden  

de eieren verstopt... door de paashaas!  

Dat die haas ook zelf de eieren zou leggen,  

zoals vroeger wel werd verteld, is te verklaren  

uit het feit dat vogels soms een verlaten hazenleger  

gebruiken als nest.  

Hun eieren werden gezien als 'hazeneieren'  

 

 Huwelijksaanzoek per ei  

Vroeger werden eieren ook cadeau gegeven.  

Er zat dan vaak een betekenis achter.  

Gaf een jongeman een prachtig versierd ei aan zijn  

geliefde, dan was dat aardige geschenk tevens bedoeld als 

huwelijksaanzoek.  

 

 

 

 

 

 



 

Knip blad 
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