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Jullie hebben net het verhaal gehoord over Palmpasen in het filmpje. Hierbij werden twee 
vragen gesteld. 
1. Wat zou jij doen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij jouw op school 
zouden komen of bij jou thuis? 
2. In het verhaal worden er palmbladeren op de grond gelegd, waarvoor gebruikten de 
mensen deze bladeren nog meer in de tijd van Jezus. (Tip: Het was daar vaak erg warm) 
 
 
Verder kunnen jullie nog een paar dingen doen, je kunt een palmpasenstok maken of iets 
bouwen van lego. Hieronder leg ik uit hoe je dat kunt doen. 
 
 
 
PALMPASENSTOK 
Stap 1: het basis kruis 
 
Pak twee stokken, latjes of takken en maak hier een kruis van. Je kunt touw gebruiken om 
er een kruis van te maken of een spijker (Laat je ouders als het niet lukt even helpen).  
 
Versier het kruis met verf of met crêpepapier of ander gekleurd papier.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Stap 2: Slingers maken 

Het kruis is klaar, nu ga je er een echte palmpasenstok van maken. Rijg aan een dun 
touwtje rozijnen, en aan een ander touwtje gedroogde abrikozen. Natuurlijk kun je ook 
ander gedroogd fruit gebruiken of gewoon kralen of gekleurde papiertjes. Bind dan de 
touwtjes aan de dwarslat van links naar rechts. 

Knip dan twee smalle stroken van crèpepapier in een kleur die je nog niet eerder hebt 
gebruikt. Maak er twee mooie strikken mee aan elk uiteinde van de dwarslat. 

 

Stap 3: Het haantje                                                                                                                         

Maak van zoutdeeg (zie link) een haantje. Zie de afbeelding hieronder. 
https://www.mamaliefde.nl/zoutdeeg-brooddeeg-recept-maken-knutselen-bakken-bewaren  

 

Als oog kun je een kruidnagel of een kraal in de kop van de haan te stoppen.  

 

 

 

 

 



 

 

Andere tips 

Je palmpasenstok is nu klaar. Als herinnering aan de “echte”palmtak kun je nog wat groen 
uit de tuin toevoegen. Buxus is erg geschikt. Spijker of niet twee korte takjes op het punt 
waar de twee latjes elkaar kruisen. 

Als versiering kun je niet alleen crèpepapier of stof gebruiken, maar natuurlijk ook 
(zelfgetekende) plaatjes. Of houten figuurtjes die te koop zijn om in paastakken hangen. 
Maak je elk jaar een palmpasenstok dan is het een idee om het basiskruis groen te verven 
en na gebruik op te bergen. Dan staat het klaar voor het volgende jaar. 

Heb je geen tijd om een broodhaantje te bakken of heb je glutenallergie, dan kun je het 
haantje natuurlijk ook vervangen door een mooi haantje van papier. 

Sturen jullie een foto van jullie stok naar: ilse@plaggenmars.com Dan laten we dat in het 
filmpje van de volgende keer zien. 

 

LEGO 

Misschien houd jij wel helemaal niet knutselen? Of vind je lego ook heel erg leuk. Je hebt 
net het verhaal palmpasen gehoord, misschien kun je het wel na spelen met lego, 
playmobil of andere poppetjes. Als je er een foto of filmpje van maakt mag je dat sturen 
naar: (email adres van.. ) (Dan laten we dat in het filmpje van de volgende keer zien) 

Hier zie je een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=itpEtXxUfwo   

 

 


