Hervormde zondagsschool
Bidt en werkt Moerkapelle
Nieuwsbrief zondagsschool Bidt en Werkt november 2018
Beste ouders en verzorgers,
Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief uit is gegaan van de zondagsschool
Middels de stukjes in de kerkbode proberen we u al enigszins op de hoogte te houden van het reilen
en zeilen op de zondagsschool. In september zijn we als zondagsschool flink gegroeid. Er zijn heel
veel jonge kinderen in groep 1 bij gekomen, daarnaast ook kinderen in andere groepen, o.a. door
verhuizingen. We zijn daar als leiding heel dankbaar voor.
Leiding
In groep 1 bestaat de leiding uit Elsemarie Kraal, Marjanne Lindhout en Henriëtte van Woudenberg.
Groepsondersteuner is Anna Houweling. Recentelijk heeft groep 1 extra ondersteuning gekregen van
Maria van der Knijff.
In groep 2 bestaat de leiding uit Dirk Houweling, Lydia Roos en Margreet Westerhout.
In groep 3 bestaat de leiding uit Elisabeth Remmers, Ineke Roos en Bart Slurink.
Groepswissel
Met het kerstfeest nemen we afscheid van de kinderen die in groep 8 (basisschool) zitten. De
kinderen uit groep 6 (basisschool) starten in januari in de oudste groep. De kinderen die in groep 3
(basisschool) zitten, worden verwacht in de middengroep.
Puntentelling Psalm en tekst
Per zondag kunnen de kinderen punten verdienen. Ze ontvangen 2 punten voor hun aanwezigheid. 7
punten als ze de Psalm kennen (minder punten als ze deze deels kennen). En 3 punten voor de tekst.
Totaal zijn er per zondag dus 12 punten te verdienen.
In groep 1 gaat het er anders aan toe. Elke keer dat uw kind komt, mag hij/zij een sticker plakken en
als de stickerkaart vol is, een leuk cadeautje uitzoeken. Alle kinderen hebben een rooster
meegekregen aan het begin van het seizoen. Vanaf groep 3 van de basisschool stellen we het op prijs
als uw kind de tekst leert. (De kinderen uit groep 1 en 2 mogen het ook leren.) Zo is de overgang naar
de middengroep niet zo groot. Voor het leren van de tekst krijgt uw kind een stempel. Bij een volle
stempelkaart levert dat ook een cadeautje op.
Beloningsmateriaal punten
Voor de punten voor aanwezigheid, Psalm en tekst kunnen de kinderen twee keer per jaar als
beloning een cadeautje uitzoeken. Het betreft cadeautjes met Bijbeltekst zoals pennen,
sleutelhangers, armbandjes, gummen, tollen en posters en zonder Bijbeltekst zoals schrijfblokjes,
etuis, knutselspullen, (buiten)spelletjes en stickers.
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Kerstfeest
Het is inmiddels eind november en met de kinderen zijn we druk doende met het oefenen voor het
kerstfeest. Dit vindt plaats op D.V. 1e kerstdag 25 december om 18.00 uur in de kerk. De
boekenlijsten zijn door de kinderen ingevuld. De oefenzondagen zijn op 9 en 16 december. De
kinderen worden dan op de gebruikelijke tijd in de (oude) Rank verwacht. Voor de oefenzondagen
hoeven de kinderen geen Psalm en tekst uit het rooster te leren. Op 23 december is er geen
zondagsschool. De kinderen worden voor het kerstfeest om 17.45 in de (oude) Rank verwacht.
Zendingsgeld
Zoals u wellicht weet hebben we als zondagsschool een adoptiekind via Woord en Daad. Het geld dat
de kinderen zondagmiddag meebrengen wordt hieraan besteed. Heel veel kinderen brengen hier
geld voor mee, maar bij sommigen schiet dat er nogal eens bij in. Hierdoor kunnen we met moeite
ons adoptiekind onderhouden. Daarom willen we vragen om daar samen met uw kinderen aan te
denken, zodat we wekelijks de zorg voor degenen die het niet zo rijk hebben als wij in gedachten
hebben.
Vakantierooster/jaarplanning
9 december
oefenzondag kerstfeest
16 december
oefenzondag kerstfeest
23 december
kerstvakantie
25 december
kerstfeest in de kerk om 18.00 uur
30 december
kerstvakantie
6 januari 2019
start 2019
24 februari
voorjaarsvakantie
21 april
Paasfeest (waarschijnlijk met ouders)
28 april
meivakantie
9 juni
Pinksterfeest en laatste zondagsschoolmiddag
We hopen u met deze nieuwsbrief weer helemaal op de hoogte te hebben gebracht.
Hartelijke groet van de leiding
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