Nieuwsbrief van de kindernevendienst!
Hallo allemaal,
Alweer een week voorbij. Het was alweer heel wat kouder. Zijn jullie nog wel naar buiten
geweest om te wandelen?
Wie van jullie heeft de hoogste score bij Levensweg? Het gaat al snel he!
In het verhaal van deze week gaat het over het delen van brood. Wie ket het verhaal nog,
de jongen die vijf broden en twee vissen bij zicht heeft en waar iedereen van kan eten. Er
is genoeg voor iedereen!

Op Youtube kun je er alvast een liedje
over opzoeken:
https://youtu.be/2XdK5IybKqk
In het verhaal over Frits Vitus gaat het
deze keer over bezoek op de basisschool. Lees het verhaal maar eens
en fantaseer maar lekker mee.
We wensen jullie een dankbare week en veel plezier!
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 helpt de naaktslak

De vierde opdracht
Naar buiten!!

In het verhaal van donderdag 11 maart kun je
lezen hoe Rainbow de naaktslak helpt. Mooi
om iemand anders zo te helpen he!

Wat voor voedsel kun je allemaal in de natuur vinden?
Wie heeft er in de tuin al
voedsel staan voor ons of
voor de dieren??

Rainbow uit logeren
Rainbow heeft weer een ontzettend leuke week gehad. Deze keer was hi bij Joris en Sanne.
Sanne heeft hem goed verwend met lekker drinken en een heel fijn bedje.

Heel erg bedankt Joris en Sanne voor de gezelligheid. Volgende week weer
een nieuwe plek en nieuwe avonturen voor onze leuke vogel!

