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Aanbod 2022-2023:

-workshops voor groepen 1,2,3 en 4,

-faciliteren bij thema’s,

-ondersteunend materiaal te 

verkrijgen voor eigen workshops.



Wij gaan het anders doen. U heeft einde schooljaar 2022 een open vraag gekregen over onze samenwerking.
Uit uw reacties blijkt dat onze samenwerking een meerwaarde is en daar zijn wij heel blij mee. 
De reden dat wij duidelijkheid wensten voor de samenwerking is het feit dat wij als werkgroep beduidend minder
Inzetbare uren hebben bij de uitvoering van workshops. Daarom gaan wij het anders doen:

- we bieden drie workshops aan die wij volledig verzorgen,
- daarnaast kunt u onze andere workshops zelf uitvoeren, met uitleg en gebruik van ons materiaal,
- we willen u ondersteunen bij het uitwerken van thema’s die u wilt gebruiken in uw groep,
- u kunt gebruik maken van de kerkgebouwen.
- en het verzoek aan u om in een nieuwsbrief aan ouders het verzoek te plaatsen of er ouders of

verzorgers zijn die mee willen helpen met een workshop en/of meedoen met onze werkgroep.
Afhankelijk hoe dit nieuwe schooljaar gaat verlopen en aanwas van nieuwe werkgroepleden en of 
workshop ondersteuners,  hopen wij het volgend schooljaar een uitgebreider programma te kunnen aanbieden.
Dit jaar bieden wij 3 workshops aan voor de groepen 1 t/m 4. Volgend jaar wisselen wij de groepen om en is het 
programma gericht op de groepen 5,6 en 7. Als dit afwisselen wederzijds bevalt, gaan wij hiermee door.
Graag tot ziens 

Beste directeuren en teamleden,Beste directeuren en teamleden,



Aanbod van 3 workshops uitgevoerd door de werkgroep Kerk & School voor de groepen 1,2,3 en 4

Workshop gegeven door werkgroep Thema Groep
Palmpasen Samen vieren groep 1 en 2
Het feest dat toch doorging Samen vieren groep 3
Buitenwandeling Samen verwonderen groep 4

Concept tekst voor oproep nieuwe vrijwilligers  ‘Wil jij je inzetten voor of met kinderen?’

Meehelpen / uitwerken van thema’s door werkgroep, die u zelf wilt behandelen in uw lessen

Zelf uit te voeren workshops  met uitleg/toelichting/lesschema /materiaal *van werkgroep
Vriendschap Samen werken, samen delen groep 3,4,5
Opa en Oma Samen terugkijken en daarmee verder groep 4,5,6
Meditatie Samen bijzonder contact maken groep 5,6,7
Winnen of verliezen Samen doen groep 5,6,7
Reis mee Samen op reis groep 6,7
* Materialen zoals: kleurplaten, vertelplaten, bijbel boek, legpuzzel om zelf te schilderen,….

Beschikbaar stellen van gebouwen, …             voor eigen vieringen

Programma 2022 – 2023Programma 2022 – 2023



Samen vieren, groep 1 en 2

Periode:  1 tot 2 weken voor Palmzondag (maart).
Doelstelling: De kinderen maken kennis met het 
verhaal van de Goede Week en de traditie van de 
palmpaasstok. 
Methode/inhoud: De inleider vertelt in de klas over
de Goede Week. Op school wordt in groepjes een
palmpaasstok gemaakt. De kleuters komen naar de 
kerk om samen Palmpasen te vieren. 
De kinderen geven de palmpaasstokken 
vervolgens een 
goede bestemming. 
Tijd: 30 min. op school.
Stokken maken ...min.
En een viering in de
kerk, ca. 30 min.

PalmpasenPalmpasen



Samen vieren, groep 3,

Periode: oktober
Doelstelling: De kinderen doen mee in een 
bijbeldrama en ervaren  dat een Bijbelverhaal 
ook nu nog actueel is. Ze ondervinden daarbij ook 
dat ‘niemand buitensluiten, iedereen hoort erbij’ 
niet zo vanzelfsprekend is.
Methode/inhoud: De kinderen worden uitgenodigd 
om in de kerk een feest te komen vieren. 
De kinderen helpen met de voorbereidingen, maar 
dan zeggen de eerste officiële gasten met een 
smoesje af. 
Samen zoeken we  plaatsvervangers  en het feest 
kan dan toch door gaan. 
De leerkracht  krijgt het corresponderende 
bijbelverhaal mee om het in de klas nog eens voor 
te lezen.
Tijd: 60 minuten                      
Lokatie: In de kerk

Het feest dat toch doorgingHet feest dat toch doorging



Samen verwonderen, groep  4

Periode:  mei / juni
Doelstelling:  Wandelend door de natuur kunnen 
kinderen zich verwonderen.
Methode/inhoud: We wandelen in het natuurgebied 
rond de Woeste Zee. De begeleider laat de kinderen een
mooi plantje zien en bespreekt hoe dat begon met een
klein zaadje. Hij vertelt dan het bijbelverhaal over de 
bloemen in het veld, die, stralend in de zon, mooier 
gekleed zijn dan een koningin. 
De bloemen weten dat God voor hen zorgt. 
De kinderen gaan dan in groepjes mooie en/of 
bijzondere voorwerpen verzamelen in een mandje. 
Voor ze die in hun mandje leggen, moeten ze vertellen
waarom zij die zo bijzonder vonden. 
Als ze weer bij elkaar komen, kunnen ze elkaars 
vondsten bekijken en bespreken. 
De verzameling nemen we mee naar iemand 
die er ‘iets’ mee gaat doen. 
Later krijgt de groep dit als inspiratie cadeau. 
Tijd: ca. 1 uur, in overleg
Plaats: Op lokatie naar keuze

BuitenwandelingBuitenwandeling



Wil jij je inzetten voor of met kinderen?
De werkgroep Kerk & School verzorgt al jaren workshops voor de r.k. basisscholen van de parochie 

Dongen en Klein Dongen – Vaart en de parochie Heilige Geest. Deze workshops zijn speciaal 

gerelateerd aan christelijke levensbeschouwing.

De basisscholen waarderen onze samenwerking ten zeerste! Wat bleek uit het grote aantal 

inschrijvingen van de afgelopen jaren op die workshops.

De leden van de werkgroep willen nog steeds hun bijdrage blijven leveren, maar zij kunnen minder 

tijd en energie geven aan de uitvoering van de workshops.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe werkgroepleden en/of workshop ondersteuners die op allerlei 

manieren actief zouden kunnen zijn: meedenken, plannen van workshops, voorbereiden van 

workshops, praktische hulp bieden bij opdrachten voor de leerlingen …

Daarom een oproep aan ouders, opa’s en oma’s, vrijwilligers jong of oud, studenten: 

heb je zin om voor of met kinderen iets te doen?

Voor Dongen, meld je dan aan via e-mail: info@parochiedongen.nl , 

telefonisch via tel. nummer: 0162-312561 of via het e-mailadres van de basisschool.

Voor Rijen kunt u mailen naar: info@parochieheiligegeest.nl

of bellen naar het secretariaat 0161-222833.

Oproep werkgroepledenOproep werkgroepleden

Wilt u deze oproep delen, via uw communicatiekanalen. Dank.Wilt u deze oproep delen, via uw communicatiekanalen. Dank.

mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochieheiligegeest.nl
mailto:info@parochieheiligegeest.nl


Aanbod van werkgroep: hulp bij uitwerking van thema’s
die u zelf wilt behandelen in uw lessen

Aanbod van werkgroep: hulp bij uitwerking van thema’s
die u zelf wilt behandelen in uw lessen

De werkgroep Kerk & School kan meehelpen bij 

uitwerken van thema’s die u in uw groep zelf wilt behandelen.

Thema’s zoals: dood, geboorte, leven, God, Jezus Christus, Licht, geloof, Liefde, schepping,

verbonden zijn, vrije wil, overgave, acceptatie, toekomst, hoop, Geest, ziel, .. .

Als u denkt dat wij een bijdrage kunnen leveren 

aan uw levensbeschouwelijke thema, 

dan staan wij open om met u mee te denken. 

(eventueel ook met ondersteunend lesmateriaal)



Samen werken samen delen, kan voor groep 3,4,5

Uitvoering door leraar zelf realiseren
Doelstelling: Ervaren / onderkennen dat vriendschap
vele uitingsvormen kent en rijkdom is.
Methode/inhoud: De kinderen krijgen de opdracht om
samen, in overleg, met takken en lappen een hut te
bouwen. Als de hut af is, gaan ze daarin samen iets eten
en drinken. Zo ervaren ze, bewust of onbewust,
vriendschap. Door aandacht voor elkaar en plezier in het
samenwerken, door te delen en er te zijn voor die ander.
Tijd: 60 minuten.
Lokatie: De bossen bij boswachterij Dorst, vlakbij het

pannenkoekrestaurant ‘de Hannebroek’.
Ideale locatie met losse takken en bouwplekken.

Vanuit Werkgroep Kerk & School krijgt u een lesschema.

Zelf regelen: Drinken en koekjes,
lappen/dekens/... om hutten te bouwen,
vervoer.

VriendschapVriendschap



Samen terugkijken en daarmee verder, groep 4,5,6

Uitvoering door leraar zelf realiseren
Doelstelling: Waardevolle eigenschappen (h)erkennen.
Methode/inhoud: Opa en oma spelen een belangrijke 
rol in het leven van de kinderen.  Wat zie ik terug in mijzelf
van de waardevolle eigenschappen van mijn opa en oma. 
Op wie lijken wij? Dan luisteren we naar het scheppings-
verhaal: 'Zo is het goed, zei God, de mens lijkt op mij'.
Tijd: 45 minuten.
Lokatie: kan in de kerk.

Vanuit Werkgroep Kerk & School krijgt u een lesschema.

Zelf regelen: zelfdrogende klei.

Opa en OmaOpa en Oma

Wilt u ruimte in kerk of parochiecentrum reserveren?
Voor Dongen: info@parochiedongen.nl

telefonisch: 0162-312561.
Voor Rijen: info@parochieheiligegeest.nl

telefonisch: 0161-222833.

mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochiedongen.nl
mailto:info@parochieheiligegeest.nl
mailto:info@parochieheiligegeest.nl


Samen bijzonder contact maken,  groep 5,6,7

Uitvoering door leraar zelf realiseren
Doelstelling: Laten ervaren van contacten met je 
eigen buiten- en binnenwereld.
Methode/inhoud: Samen met de kinderen onderzoeken
we onze contacten met de buiten- en de binnenwereld. 
Het plaatje van de ‘Belengel’ speelt hierbij een rol. 
Hierna doen we een meditatie oefening. 
Tijd: 45 minuten.
Lokatie: kan in de kerk.

Vanuit Werkgroep Kerk & School krijgt u lesschema
en CD (om te lenen) met meditatieoefeningen.

Zelf regelen: CD speler, kaarsen als sfeermakers.

Meditatie Meditatie 

Wilt u ruimte in kerk of parochiecentrum reserveren?
Voor Dongen: info@parochiedongen.nl

telefonisch: 0162-312561.
Voor Rijen: info@parochieheiligegeest.nl

telefonisch: 0161-222833.

mailto:info@parochiedongen.nl
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Samen doen, groep 5,6,7

Uitvoering door leraar zelf realiseren
Doelstelling: Aan de hand van een bijbelverhaal en
een creatieve opdracht verkennen kinderen hoe ze
met elkaar willen omgaan.
Methode/inhoud: Voorafgaand aan de workshop
gaan de kinderen in de klas ‘iets’ schilderen. In de
workshop wordt daar één werkstuk van gemaakt
(dat weten ze van te voren niet).
De groep kijkt naar platen bij het verhaal ‘De werkers in de wijngaard’.
In een gesprek wordt naar het verband gezocht tussen
de twee activiteiten: is het rechtvaardig dat iedereen
dezelfde beloning krijgt?
Tijd: Schilderen: 15 min.
de workshop: 45 min.
Lokatie: kan in het parochiecentrum.

Vanuit Werkgroep Kerk & School krijgt u lesschema
en puzzel met losse puzzelstukken die door de
kinderen vooraf beschilderd kunnen worden.

Zelf regelen: verf spullen.

Winnen of verliezenWinnen of verliezen

Wilt u ruimte in kerk of parochiecentrum reserveren?
Voor Dongen: info@parochiedongen.nl

telefonisch: 0162-312561.
Voor Rijen: info@parochieheiligegeest.nl

telefonisch: 0161-222833.
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Samen reizen, groep 6,7

Uitvoering door leraar zelf realiseren
Doelstelling: Ontmoeting met andere culturen en het besef
dat reizen soms noodzakelijk is. Begrip krijgen voor
vluchtelingen en zich gaan invoelen in hun situatie.
Methode/inhoud: Reizen is soms noodzakelijk en daar-
door laat je je eigen leefomgeving achter en ontmoet je
andere culturen.
Vanuit de werkgroep Kerk & School is er een werkvorm
ontwikkeld waarbij het kind heel duidelijk
en voelbaar het ‘alleen’ staan ervaart.
Daardoor wordt duidelijker hoe moeilijk het kan zijn als
iemand moet vluchten uit zijn omgeving, naar onbekenden,
met een andere taal en vreemde gewoontes.
In de Bijbel wilde het Joodse volk weg uit Egypte en begon
aan zijn reis door de woestijn naar het ‘beloofde land’.
Tijd: 60 minuten.
Lokatie: kan in de kerk.

Vanuit Werkgroep Kerk & School krijgt u lesschema,
werkblad en powerpoint presentatie ( usb stick ).

Zelf regelen: Website vluchtelingenwerk raadplegen.
Die geeft actuele, ook op kinderen gerichte informatie en nuttige tips.

Reis meeReis mee

Wilt u ruimte in kerk of parochiecentrum reserveren?
Voor Dongen: info@parochiedongen.nl

telefonisch: 0162-312561.
Voor Rijen: info@parochieheiligegeest.nl

telefonisch: 0161-222833.
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Eigen schoolvieringenEigen schoolvieringen

De parochie biedt scholen –waar het kan- graag de gelegenheid om voor eigen vieringen gebruik te maken van de 
kerk. Te denken is daarbij aan vieringen bij de opening van het schooljaar, Kerstmis en Pasen.
Het pastoresteam is bereid om daarin ook te participeren bij de voorbereiding en de uitvoering, maar scholen 
kunnen vieringen ook geheel zelfstandig organiseren.

‘Op de foto de schoolband van het Cambreurcollege, de band die optrad bij de schoolverlatersviering’



Het aanbod in dit boekje is samengesteld door het pastorale team van Parochie Heilige Geest 
en Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart in samenwerking met werkgroep Kerk & School :

Emmy van Assche, Joost de Bont, Antoinette Dankers, Carola Embregts, Edith Hertog, 
Willy Koenen en Ria van der Wee. 

Heeft u tips, suggesties, op- of  aanmerkingen bij het aanbod? We zijn blij met uw reactie .

Pastorale team
Pastor Joost de Bont

E: jdebont@parochiedongen.nl T: 0162-312561

Pastor Edith Hertog
E: ehertog@parochieheiligegeest.nl T: 0161-222833

Pastor Rob van Uden
E: rvuden@parochiedongen.nl T: 0162-312561

Parochie Heilige Geest  & Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
Hoofdstraat 58                                                                   Hoge Ham 84
5121 JG Rijen                                                                 5104 JK Dongen

Gezamenlijke e-mail: kerkschool@parochiedongen.nl


