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PROGRAMMA 2019 – 2020 
 

voor de samenwerking tussen de Sint Josephschool en 
de Heilig Hartkerk te Heerhugowaard De Noord 

 
Doel is om de leerlingen kennis bij te brengen van en meer vertrouwd te maken met de 
katholieke traditie en het katholieke geloof. Middel is om een groep meerdere keren in het jaar 
‘op locatie’ met de katholieke traditie en het katholieke geloof kennis te laten maken. Dit 
programma wordt tijdens schooltijden uitgevoerd.  
 
Het aanbod staat steeds per leerjaar beschreven, dit geeft een duidelijk beeld van wat er per 
leerjaar wordt aangeboden aan de kinderen.  
 
Het programma gaat uit van één of meerdere bezoeken aan de kerk per schooljaar. Dit 
programma wordt aangeboden aan alle kinderen van de basisschool. Daarnaast is er een 
vrijblijvend programma voor kinderen die graag meer activiteiten rondom de kerk en het geloof 
zouden willen doen. Dit zijn activiteiten die worden georganiseerd door onderstaande 
werkgroepen. Ook deze activiteiten worden uitgelegd en beschreven in het plan.  
 
De activiteiten die staan beschreven worden vanuit verschillende werkgroepen aangestuurd. 
Dit zijn activiteiten van werkgroepen welke buiten de schooltijden om worden georganiseerd 
maar waar soms op school enige ondersteuning wenselijk is. De werkgroepen die zich inzetten 
voor dit programma zijn: de kinderkerk, het kinderkoor, werkgroep Eerste Communie en de 
vormselwerkgroep.  
 
Het plan is als volgt samengesteld: Eerst wordt per leerjaar beschreven wat er klassikaal wordt 
aangeboden per schooljaar. Aan het einde van al deze beschrijvingen volgt een jaarrooster 
waarop te zien is welke activiteit wanneer plaatsvindt.  
 
Voor de samenstelling van dit plan is uitgegaan van het aantal groepen van het schooljaar 
2019-2020. Dit kan per schooljaar worden aangepast. De kerkbezoeken vinden altijd plaats op 
een dinsdag en duren (maximaal) 45 minuten. De kinderen worden opgehaald in de klas. Bij 
combinatiegroepen wordt er een deel van de groep opgehaald, het andere deel van de klas blijft 
bij de groepsleerkracht.  
 
 
 
Contactpersoon Heilig Hart kerk: Anna Ursem 
Contactpersoon St. Josephschool: José de Boer 
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Kinderkerk 
De kinderen van de Sint Josephschool kunnen hun hele schoolloopbaan terecht bij de 
kinderkerk. De kinderkerk wordt begeleid door Gerda Zuurbier. De kinderkerk is één keer per 
maand. Er wordt in twee groepen gewerkt: onderbouw en bovenbouw.  
 
Wat doen de kinderen tijdens de Kinderkerk? De kinderen leren op een speelse manier de 
katholieke tradities en verhalen kennen. Ze knutselen, leren luisteren naar elkaar en leren 
luisteren naar mooie verhalen. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Gerda 
Zuurbier wat betreft de dagen en tijden. Zij is te bereiken via:  jmzuurbier@hetnet.nl 
 

Het Kinderkoor 
De kinderen van de Sint Josephschool mogen zich vanaf groep 3 aanmelden voor kinderkoor ’t 
Vrolijke Nootje. Het kinderkoor, onder leiding van Jill Zuurbier, Jorien Borst en Anna Ursem, 
bestaat uit ongeveer 10 kinderen die 1 x in de 14 dagen op dinsdagavond bij elkaar komen. Er 
wordt gerepeteerd in de pastorie. De repetitie duurt van 18.45 tot 19.30 uur. Enthousiast 
geworden? Vragen over repetitiedagen of opgeven voor het koor kan via 
kinderkoordenoord@hotmail.com. 
 
 
Werkgroep Eerste Communie 
De kinderen van de Sint Josephschool mogen in groep 4 hun Eerste Communie doen. Het 
communieproject bestaat uit 6 projectmiddagen. Het project wordt begeleid door Pastoor Tilma 
en Anna Ursem. Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je 
Jezus en word je tegelijkertijd één met de kerkgemeenschap. Om de communie te mogen 
ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. De meeste kinderen worden gedoopt als ze baby zijn en 
doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn. Het Communieproject begint 
vaak in januari. In februari is er een kennismakingsviering waarin de communicanten worden 
voorgesteld. In mei krijgen de kinderen de heilige communie toegediend .  
 
Aanmelden voor het Eerste Communieproject kan via eerstecommuniedenoord@gmail.com 
 
 
De Vormselwerkgroep  
Aan het einde van het schooljaar komt de vormselwerkgroep langs bij groep 8 om aan te 
kondigen dat het in het najaar, wanneer zij in de brugklas zitten, het vormselproject van start 
gaat. Kinderen kunnen zich in groep 8 alvast opgeven om mee te doen aan het project. 

 
Misdienaar  
Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich opgeven op misdienaar te worden. Een misdienaar helpt 
tijdens een viering/dienst om de altaar tafel klaar te maken. Lijkt het je leuk om misdienaar te 
worden? Dan kun je jezelf opgeven door een mail te sturen naar: 
margavanlangen@outlook.com  

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/hoofdartikelen/viering-van-de-eucharistie/#decommunie
http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/de-kerk-als-communio/
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Groep 1 en 2 
Er zijn twee groepen. 
 
Bezoek 1 
De leerlingen komen naar de kerk. De eerste keer: kennismaking met de ruimte (o.a. echo) en 
verhalen vertellen bij de glas-in-lood ramen. Eventueel zingen van een aantal Sint-Maarten 
liedjes. 
 
Dinsdag 5 november 2019:  
eerste groep (1/2)   8.45 uur 
tweede groep (alleen 2 van 2/3)  9.15 uur 
 
 
 
Bezoek 2 
Tijdens het tweede bezoek wordt een verhaal verteld door de verteller in de kerk. Dit vereist 
geen voorbereiding van de leerkracht. Eventueel kan in de klas van te voren een lied worden 
geleerd, wat de leerlingen in de kerk mogen zingen. Dit is in de handen van de leerkracht.  
 
Dinsdag 12 mei 2020:  
eerste groep (1/2)  8.45 uur 
tweede groep (2/3)   9.15 uur 
 
 
 
 
Kinderen in groep 1 en 2 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
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groep 3 
Er is één groep. 
 
Bezoek 1 
Advent. In de week van Sinterklaas komen de leerlingen naar de kerk. We bekijken de 
adventskrans. We gaan naar het Maria-altaar. Verhaal van de aankondiging. Verder een 
verhaal uit het Nieuwe Testament. Tegelijk met dit bezoek maken de leerlingen kennis met het 
wijwater en het gebruik om bij binnenkomst met dit water een kruis te slaan. Ze oefenen hier 
ook mee. De leerlingen mogen met elkaar een Sinterklaaslied zingen, dat ze in de klas hebben 
geleerd.  
 
Dinsdag 3 december 2019:  
eerste groep  8.45 uur 
 
 
 
Bezoek 2 
Tijdens het tweede bezoek wordt een verhaal verteld door de verteller in de kerk. Dit vereist 
geen voorbereiding van de leerkracht.  
 
Dinsdag 12 mei 2020:  
eerste groep   9.45 uur 
 
 
 

Kinderen in groep 3 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
- Het Kinderkoor 
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groep 4 
Er is één groep. 
 
Bezoek 1 
Het Onze Vader. Begin november krijgt de leerkracht de tekst van het Onze Vader. De 
leerlingen lezen die week de tekst in de klas, onder leiding van de leerkracht. Iedereen mag 
vragen stellen bij de tekst. De leerkracht en de klas kiezen met elkaar de drie beste vragen uit, 
die in de kerk gesteld mogen worden. De leerlingen komen naar de kerk. Daar worden de 
vragen gesteld, het Onze Vader wordt uitgelegd en samen gebeden (voor wie willen). 
 
November 2019 
leerkrachten ontvangen tekst Onze Vader  
 
Dinsdag 19 november 2019 
eerste groep  8.30 uur 
 
 
 
Bezoek 2 (op school) 
Voorbereiding op Aswoensdag: De verteller komt in de klas en vertelt iets over de vasten en 
het begin daarvan: Aswoensdag. De leerlingen kunnen hun voornemens voor de vastentijd 
vaststellen aan de hand van een soort contract.  
 
De kinderen worden tijdens het bezoek uitgenodigd om op Aswoensdag, woensdag 26 februari, 
een Askruisje te komen halen in de kerk. De kinderen komen naar de kerk en maken het 
verbranden van de palmtakjes mee. Zij dit het willen krijgen een Askruisje.  
 
 
Dinsdag 25 februari 2020: (op school) 
eerste groep  8.45 uur 
 
 
 
Kinderen in groep 4 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
- Het Kinderkoor 
- De Eerste Communie  
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groep 5  
Er is één groep. 
 
Bezoek 1 
Koorzang: muzieklessen in de kerk. De leerlingen leren een aantal liedjes en melodieën uit 
Taizé.  
 
Dinsdag 19 november 2019:  
eerste groep  9.00 uur 
 
 
Bezoek 2 
De week voor Palmpasen komen de leerlingen naar de kerk en zal er iets worden verteld over 
Palmpasen en de Palmpasenstok. De Palmpasenstokken worden dan op school gemaakt onder 
begeleiding van de verteller en ouders (Palmpasen is op zondag 5 april 2020). 
 
Dinsdag 31 maart 2020 
eerste groep          10.30 uur  
 
 
 

Kinderen in groep 5 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
- Het Kinderkoor 
- Misdienaar   
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groep 6 
Er is één groep. 
 
Bezoek 1 
Koorzang: muzieklessen in de kerk. De leerlingen leren een aantal liedjes en melodieën uit 
Taizé. 
 
Dinsdag 19 november 2019:  
eerste groep  9.30 uur 
 
 
Bezoek 2 
De week voor Pinksteren komen de leerlingen naar de kerk om over het Pinksterfeest te horen. 
Pinksteren 2019 valt in het weekend van  zondag 31 mei. 
 
Dinsdag 26 mei 2020 
Eerste groep          8.45 uur 
 
 

 

Kinderen in groep 6 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
- Het Kinderkoor 
- Misdienaar  
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groep 7 

Er is één groep. 
 
Bezoek 1 
De kinderen komen op bezoek in de kerk. In de kerk krijgen de kinderen informatie over de 
beelden die in de kerk te zien zijn, de Mariakapel en het Tabernakel. 
 
Dinsdag 19 november 2019 
Eerste groep               10.00 uur 
 
 
 
Bezoek 2 
De Paastijd: in de weken rondom Pasen komen de leerlingen naar de kerk. De kinderen krijgen 
alles te weten over de kruisweg, langs de veertien kruiswegstaties. Ook wordt er verteld over 
het Paasfeest: het dopen, de doopvont, het evangelie, de Paaskaars. 
 
Dinsdag 7 april 2020 
Eerste groep               8.45 uur  
 
 
 
 
Kinderen in groep 7 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
- Het Kinderkoor 
- Misdienaar 
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Groep 8 
Er is één groep. 
 
Een uitgebreide rondleiding in en om en onder de kerk. Deze kan in de klas worden voorbereid 
en nabesproken. Als dit zo is ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de parochie. Na de 
rondleiding maken we met de groep (op een bijpassend lied) een lipdub in de kerk. 
 
In de maand juni komt wordt er een afspraak gemaakt met de Vormselwerkgroep. Zij willen 
graag langskomen in de klas om te vertellen over het vormselproject.  
 
Datum: 
Dinsdag 9 juni 2020  
9.00 – 11.00 uur  
 
 
Kinderen in groep 8 kunnen na schooltijd deelnemen aan: 
 
- De Kinderkerk 
- Het Kinderkoor 
- Misdienaar  
- Vormselproject (aangeven voor volgend jaar) 
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Overzicht data/tijd kerkbezoeken 2019/2020 

Bezoek 1 Groep* Bezoek 2 Groep * 

Dinsdag 5 november, 8.45 1/2 Dinsdag 12 mei, 8.45 1/2 

Dinsdag 5 november, 9.15  
Dinsdag 3 december, 8.45 

2/3 
2/3 

Dinsdag 12 mei, 9.15 
Dinsdag 12 mei, 9.45 

2/3 
2/3 

Dinsdag 19 november, 8.30 
Dinsdag 19 november, 9.00 

4/5 
4/5 

Dinsdag 25 februari, 8.45 
Dinsdag 31 maart, 10.30 

4/5 
4/5 

Dinsdag 19 november, 9.00 
Dinsdag 19 november, 9.30 

5/6 
5/6 

Dinsdag 31 maart, 10.30 
Dinsdag 26 mei, 8.45 

5/6 
5/6 

Dinsdag 19 november, 10.00 7 Dinsdag 7 april, 8.45 7 

- 8 Dinsdag 9 juni, 9.00 8 
 

* De tijd geldt alleen voor de dikgedrukte groep. Het andere deel van de groep blijft bij de 
groepsleerkracht  
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Activiteiten schoolbreed 2019-2020 

 

Kerstmis 
De kinderen zullen een kerstviering in elkaar zetten met verhalen, gedichten en liedjes. 
Kerst wordt in de kerk gevierd waarschijnlijk de woensdag vooraf aan de kerstvakantie.  
 
 
Carnaval 
Carnaval staat dit schooljaar in het teken van een kerkbezoek. Alle kinderen komen naar de 
kerk om te horen wat Carnaval met de kerk en het geloof te maken heeft. Ze zullen 
luisteren naar een verhaal en er worden liedjes gezongen die door de leerkrachten zijn 
aangeleerd. Daarnaast is er ruimte voor verhalen of gedichten van de kinderen.  
 
 
Palmpasenstok maken 
Op dinsdag 31 maart maken kinderen uit groep 4 (communicanten) in tweetallen een 
Palmpasenstok onder begeleiding van de leerkracht. In iedere andere groep wordt met de 
hele groep 1 stok versierd.  De stokken worden aangeleverd en school zorgt voor spullen om 
de stok te versieren. Kinderen mogen zelf lekkers meenemen om aan de stok te hangen 
(denk aan: rozijnen, fruit, pinda’s, chocolaatje). In de palmpaasviering van zondag 5 april 
worden de Palmpaasstokken uitgedeeld door de kinderen.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 


