
JAARSCHEMA GODSDIENST 2017 – 2018 : kerkelijke feesten + tips voor verhalen uit 

de bijbel en TOV bij bepaalde thema’s   (2,5 jarigen) 

 

SEPTEMBER:  De mooiste vis van de zee: 
                               - Knutselen van 1 vis/liedje aanleren 
                               - Inrichten van de godsdiensthoek in het jaarthema 
                               - Startviering 
                               (1) start nieuwe klas: (bijbel)  De kindervriend 

                                TOV “Welkom” 

                                TOV “Je bent me toch niet vergeten” 

                           (21) Samenkomst op school met E. H. Deken Plessers Mathieu:  

                                 voorstellen v d jaarwerking+spaarproject (Broederlijk Delen)om 13u30 

                           (21) herfst   

                           (28) startviering (kerk) 9.15u : jongste kleuters  - 13.45u: oudste kleuters   

                                                                                                           

OKTOBER :  De mooiste vis van de zee: 
                            Hervertellen van het verhaal en iedere kleuter er een visje bij laten knutselen 
                           (4) werelddierendag : St- Franciscus 

                             →  De ark van Noë TOV “Noach, wat een mooie kleuren”                                      

                             Oktober = wereldmissiemaand: delen (brood) 

             (14) herinnering van het negende jaar van overlijden van juf Linda  

                        (8-15)Week van het bos →(bijbel) Zacheüs in de boom 

                                                       

NOVEMBER: De mooiste vis van de zee: 
                             - Vertellen van het verhaal “Opa Knoest gaat vissen” 
                             (1) Allerheiligen → TOV: Dag muisje 

                          (2) Allerzielen → (bijbel) Het dochtertje van Jaïrus/ TOV “Dag muisje” 

                          (11) St-Maarten: legende 

                          (20-26) Seniorenweek 

                                      TOV “Oma en opa zorgen voor mij” 

                            

DECEMBER:  De mooiste vis van de zee: 
                              - aanbrengen van het gebed “Kom uit de kring1” p 150 
                              - delen van de schubjes is een verwijzing van het delen van het speelgoed 
                             - Kerstviering staat los van het jaarthema   

                         (3) start van de advent: 1ste zondag + zie TOV “Advent”                       

                         (1) De Sint op bezoek in de klassen 

                         (6) St –Nikolaas → (bijbel) De kindervriend  (=lokale verlofdag)  

                         (10) 2de zondag van de advent                          

                         (17) 3de zondag van de advent 

                         (24) 4de zondag van de advent     

                         (21) Kerstviering in de turnzaal om 9u15 voor de jongste kleuters(centrum)      

                           en 13u45voor de oudste kleuters (centrum). In de wijkschool om 10u30.                           

                         (21+22) Kerstfeestjes in de klassen        

                         (25) Kerstmis →(bijbel) kerstverhaal + zie TOV “Kerstmis 

                         

JANUARI: De mooiste vis van de zee: 
                      - aandachtspunten: egoïsme en leren delen 
                       (6) Driekoningen→(bijbel) Driekoningen (onder de vakantie) 

                     Thema ziek/gezond→ (bijbel)Barmhartige Samaritaan 

                      (29) Lanceerdag Broederlijk Delen Pastorale werkgroep                  



 

FEBRUARI: De mooiste vis van de zee:  
                          - Start van de vasten: enkele anders gekleurde vissen aanbrengen, hiermee    
                            linken we aan het “anders zijn” van mensen                        
                       (2) Lichtmis → (bijbel) Opdracht in de tempel 

                        → licht/donker (bijbel) Scheppingsverhaal TOV “ De schepping” +  

                            zie TOV: Licht en donker  

                       (6) dikke truiendag   

                       (11) carnaval → (bijbel) Bruiloft van Kana 

                       (14) Valentijn    

                       (14)Aswoensdag: start van de vasten 

      (19) Start project vasten: spaarproject Broederlijk Delen 
                           

  MAART: De mooiste vis van de zee: 
                      - vastenbundel wordt gevolgd 
                   (9) pedagogische studiedag 

                 (21) lente → (bijbel) De zaaier/ Mosterdzaadje/ De vijgenboom 

                 (22) wereldwaterdag : vissen leven graag in zuiver water 

                 TOV “ Pasen, nieuw leven”  (Spaarperiode van 4 weken?) 

                  Werken rond de Goede week 

                 (25) Palmzondag (bijbel) Intrede                    
                 (29) → Witte donderdag (bijbel) Laatste avondmaal 

                 (29) Afsluiting v d vasten met overhandiging spaargeld a Broederlijk Delen/Deken  

                 (30) → Goede Vrijdag (bijbel) Kruisiging: mogelijkheid om naar de Calvarieberg  

                             te gaan indien we nog in de oude kloostertuin mogen en de sleutel krijgen.                 

                 (31) → Stille Zaterdag 

 

APRIL:  De mooiste vis van de zee:    
                - herhalen van het verhaal of dramatiseren 
                 (1) Pasen→ Paaszondag (bijbel) Verrijzenis 

                       (2) Paasmaandag                          

 

MEI: De mooiste vis van de zee:   
          - gesprek “zich mooi maken” en uitdelen van nagellak ipv schubben  gelinkt aan thema  
              moederdag    
          (10) O. H. Hemelvaart  

          De Meimaand is de Mariamaand. We zingen /bidden aan ons kapelletje de eerste(2/5)  

          en de laatste ( 30/5) woensdag van de maand met alle klassen. 

          In de klas kunnen we Maria ook extra in het zonnetje zetten. Zie TOV moederdag 

          “Mijn knuffelmama” 

          (13) Moederdag. 

          (20) Pinksteren: verhaal van de vurige tongen, spreken in ≠ talen  

          (27) familiedag voor ouders en grootouders            

 

JUNI:  De mooiste vis van de zee:   
              - Op het einde de geknutselde vis van oktober meegeven en er een goede  
                 Eigenschap opschrijven van elke kleuter bv. jij bent “mooi” omdat je de juf goed  
                 Helpt, omdat je goed speelgoed kan delen 
            Thema water→ (bijbel) De stormstilling/ Jona + TOV “Water” 

            (10) Vaderdag 

             



 

 

Losse TOV thema’s komen aan bod bij bepaalde situaties 

 Geboorte: Welkom kleine baby 

 Bij slapen gaan/ knuffels: knuffels 

 Lichaam: handen 

 Open en toe 

 Op stap 


