
 

 

Datum 1 april 2022 
Onderwerp Paasviering  
  

Behandeld door Alinka Spijkers 
Telefoonnummer 0513 – 48 21 66 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Binnenkort is het Pasen en ook vanuit Plein Joure staan we hierbij stil. We organiseren op 

14 april een paasviering waarbij we onze eigen 'The Passion' spelen in De Oedracht in 

Joure. Voor zowel de leerlingen als het personeel van Plein Joure geldt dat zij ervoor 

kunnen kiezen deel te nemen aan deze paasviering. 

  

Binnen Plein Joure besteden we aandacht aan de oorspronkelijke identiteit van de beide 

'moederscholen'. De openbare grondslag van OSG Sevenwolden en de christelijke 

identiteit van het Bornego College. Binnen onze identiteit gelden de volgende negen 

uitgangspunten: 

  

Plein Joure is een school waar: 

• respect is voor verschillende levensovertuigingen; 

• leerlingen en personeel zorgdragen voor elkaars welbevinden; 

• iedereen zichzelf kan en durft te zijn en niemand wordt buitengesloten; 

• talenten worden verkend en ontwikkeld; 

• actief burgerschap wordt gestimuleerd; 

• aandacht wordt besteed aan vieringen en herdenkingen; 

• men meebeweegt met de veranderende tijdsgeest en sociale vraagstukken 

bespreekbaar worden gemaakt; 

• vanuit rentmeesterschap/milieubewustheid wordt gehandeld; 

• medewerkers toegankelijk en benaderbaar zijn. 

  

Ten aanzien van de vieringen en herdenkingen hebben we het volgende met elkaar 

afgesproken: 

Op school wordt op een toegankelijke manier vormgegeven aan vieringen. Er is respect 

voor de verschillende wijzen waarop men deze beleeft en uitdraagt. De leerlingen kunnen 

deelnemen aan de kerst- en de paasvering. We vieren het sinterklaasfeest en de school 

neemt actief deel aan de Dodenherdenking in Joure.  

  

De paasviering vindt op donderdag 14 april van 11:45 tot 12:30 uur plaats in De 

Oerdracht in Joure. Aankomende dinsdag inventariseren de coaches onder de leerlingen 

of zij naar de Paasviering gaan of niet. Voor de leerlingen die niet deelnemen aan de 

paasviering geldt dat zij op dat moment gewoon les hebben. Om 12:30 uur zijn alle 

leerlingen vervolgens vrij. 
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We willen u vragen om met uw kind de keuze voor het wel of niet deelnemen aan de 

paasviering te bespreken. Voor u als ouders geldt dat u ook van harte welkom bent bij 

onze paasviering. We hopen dat u als ouder in de gelegenheid bent deze te bezoeken 

indien u graag samen met ons het paasfeest wilt vieren. 

  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Alinka Spijkers  

Directeur Plein Joure 

 

 


