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De Goede Week 

 

Het is bijna Pasen.  

De week voor Pasen heet de Goede Week. 

Eerst is het Witte Donderdag.   

De dag erna is het Goede Vrijdag. 

Dit jaar is Goede Vrijdag op 10 april. 

De zaterdag daarna heet Stille Zaterdag. 

De dag na Stille Zaterdag begint Pasen. 

Het is dan eerste paasdag. 

En de dag erna is het tweede paasdag. 

Met Pasen versieren mensen eieren. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Op welke dag van de week is het eerste paasdag?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Op welke datum is tweede paasdag dit jaar?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Op 27 april is het Koningsdag. 

Hoeveel dagen na Goede Vrijdag is dat?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

versierde eieren 
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Paaseieren drive-in 

 

Zin in paaseitjes, maar je wilt liever niet naar de winkel? 

In Arnhem hebben ze daar wat op bedacht!  

Je kunt daar paaseieren bestellen via een website.  

Daarna kun je ze ophalen bij een drive-in in de stad.  

Je gaat naar de drive-in. 

Daar druk je op een bel. 

Daarna worden je paaseieren door een raampje gegeven.  

Handig, want zo hoef je de winkel niet in!  

Je kunt je paaseieren op zaterdag en zondag ophalen. 

Dit kan overdag tussen 11 uur en 2 uur. 

De rest van de week kan dat overdag tussen 10 uur en 2 uur. 

Hieronder zie je wat prijzen van de drive-in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa bestelt alles 1 keer.  

Hoeveel moet zij betalen?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Rachid heeft 30 euro in zijn spaarpot. 

Hij bestelt alles 1 keer.  

Hoeveel geld heeft hij na zijn bestelling nog over?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mick wil zijn bestelling op woensdag ophalen.  

Hoeveel uur heeft is de drive-in op woensdag open? 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

Prijzen paaseieren drive-in 

 

Chocolade-shirt met hart   4 euro 

 
250 gram bonbon-eitjes   7 euro 

Paaslolly van chocola   2 euro   

   

chocolade-paasei 
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Paaseitjes in de winkel 
 

Welke smaak paaseitjes vind jij het lekkerst?  

Puur, melk of wit? 

Of misschien een meer aparte smaak? 

Heb jij al gekke smaken geproefd? 

Bijvoorbeeld een eitje met pizzasmaak of met de smaak van zure matten? 

Hieronder zie je verschillende paaseitjes.  

Welke lijken jou lekker? 

 

 

Meneer De Haas koopt de paasei-doos XXL en het grote paasei. 

Hoeveel moet hij betalen?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Het grote paasei is duurder dan het paaskonijn met ei. 

Wat is het verschil?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw Stol koopt 2 puntzakken met eitjes. 

Zij heeft superveel honger en eet meteen 8 eitjes op! 

Hoeveel eitjes heeft zij nog over?  

 

_______________________________________________________________________________ 

   

 

paasei-doos XXL 

met 150 eitjes 

puntzak met 

30 eitjes 

paaskonijn met ei 

in zijn kruiwagen 

groot paasei gevuld 

met eitjes 

30 euro 9 euro 7 euro en 50 cent 11 euro 
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Extra: Rekenspelletjes met eieren voor Pasen  

 

21-en met paaseieren  

Je hebt nodig:  

Ongeveer 30 paaseieren met een getal erop geschreven van 1 t/m 10.   

Hoe gaat het spel? 

Laat iemand anders de eieren goed verstoppen, in huis of in de tuin.   

Zoek eieren tot je bijna of precies 21 punten hebt.  

Als je meer dan 21 punten hebt, ben je af.  

Je moet dus op tijd stoppen met het eieren zoeken! 

Wie het dichtst bij 21 punten is, heeft gewonnen. 

 

Eierrace 

Je hebt nodig:  

2 lepels, 2 eieren, een startstreep en een eindstreep, een stopwatch. 

Je speelt het spel met 2 mensen.  

Je legt eerst het ei op de lepel.  

Daarna ga je klaarstaan bij de startstreep.  

Iemand telt af … 

… en daarna ren je zo hard mogelijk naar de eindstreep. 

Als het ei eraf valt, moet je opnieuw beginnen.  

Wanneer je de eindstreep haalt met het ei nog op de lepel stopt de tijd.  

Hoe snel ben jij? 
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