Nieuwsbrief van de kindernevendienst!
Hallo allemaal,
Hebben jullie allemaal het
boekje goed ontvangen?
En al geluisterd naar de
podcast?
Deze week gaan we de
berg op. En als je hoog
staat heb je een heel mooi
uitzicht. Daar word je blij
van!
Zoals jullie gehoord hebben
van Dominee Wim gaan we
beginnen met het spel Levensweg. In het boekje kun
je lezen bij maandag 22 februari wat je nodig hebt.

En hebben jullie Rainbow gezien? Hij heeft deze week bij Carlijn en Nikkie gelogeerd en is nu weer onderweg naar zijn volgende adres.
Vergeet geen leuke foto’s te sturen. We vinden het erg leuk om te zien wat jullie allemaal doen! Deze week hadden we zandfoto’s in de mail. Kijk maar eens!

Heel veel groeten van Dominee Wim en de leiding van de kindernevendienst
Alja, Ruud, Sandra, Hanneke, Jantina en Annigje
Alle leuke verhalen/foto’s en meer mogen jullie mailen naar:

annigjebeltman@outlook.com

Podcast
Iedere week staat er op de site van Kind op zondag een verhaal wat je
kan beluisteren:
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
je kan bijvoorbeeld dit verhaal gaan luisteren nadat in de online-kerkdienst
we hebben gekeken naar de foto's die jullie hebben gemaakt.

Rainbow uit logeren
Rainbow was bij Nikkie en Carlijn uit logeren.
Wat was het gezellig. Van spelen op het ijs
en in de sneeuw, met de tablet en lekker in
het zonnetje in de zandbak.
De tweede opdracht

Er is deze week genoeg
te doen. En jullie hebben
natuurlijk vakantie.

Daarna waren we zo moe dat we samen in
slaap zijn gevallen. Wat was het gezellig dames. Heel erg bedankt!

Wie kan de pop-up kaart
maken van vrijdag 26 feb
en ons het resultaat sturen?
En als er iemand gaat
wandelen vergeet dan
niet heuvels op de foto te
zetten! (kijk maar eens bij
zaterdag 27 feb)

Heel veel plezier!!!!

Rainbow

Op donderdag 25 februari kun je lezen over Rainbow die met water
speelt. Eekhoorn wil ook graag water maar kan er niet bij… Kan Rainbow een oplossing verzinnen? En wat gaat hij deze week beleven op
zijn nieuwe logeeradres??????

