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een geheime brief

fotoshoot

fotoshoot met Agent P.

Agent P ontvangt een brief
met een moeilijke opdracht.
Hier heeft hij de hulp van
de kinderen bij nodig,
maar als de puzzel is
opgelost, snappen ze
er nog niet veel van. Maar
Agent P is altijd op zoek naar
de waarheid en vraagt Professor Doctor Sorkale junior om
hulp. De professor legt uit dat
Jezus de waarheid is, dat is
te vinden in de bijbel. Tjonge
dat is bijzonder nieuws!
Daar moet agent P meer van
weten. Maar als de Professor
vraagt wat de P betekent is
de agent snel verdwenen.
Weet hij daar soms het
antwoord niet op??

Kleurwedstrijd
Vergeet je niet om een
mooie kleurplaat te maken?
De kleurplaat moet voor
donderdagmiddag 16.00
uur ingeleverd worden.

Willemijn (6)
“Ik vind het zingen erg leuk
en dat kan ik ook heel goed.
Het liedje ‘Stop, stop, stop,
met jagen’ vind ik het allermooiste!

Liva (6)
“Mijn papa speelt
agent P. en dat vind
ik heel grappig. En
gisteren speelden we
tikkertje, maar ik was
heel snel. Ik ben
maar één keertje
getikt!”

esther is uitgekozen

Esther woont al heel lang bij
haar oom Mordechai. Hij zorgt
goed voor haar sinds haar
ouders zijn overleden. Het is een
mooi meisje en ze is uitgekozen
om in het paleis te wonen samen
met andere meisjes en na een
poosje kiest de koning Esther uit
om zijn vrouw te worden, zijn
nieuwe koningin. Mordechai
werkt in de poort van het paleis,
hij mist Esther en soms hoort hij
van een bediende hoe het met
haar gaat. Op een dag hoort hij
dat twee lijfwachten de koning

Joran (6)
“Ik vind het heel
leuk om te knutselen.
Vandaag hebben we
een mooie kroon
gemaakt”

kwaad willen doen. Mordechai
laat koningin Esther weten wat
er aan de hand is. Gelukkig
worden de lijfwachten direct
gearresteerd en is de koning
veilig. Maar dan komt Haman
de hoofdminister langs.
Haman wil dat iedereen
voor hem buigt. Mordechai
wil dat niet en Haman is
zo boos dat hij Mordechai,
nee, het hele volk van
Mordechai wil uitroeien!
De koning geeft toestemming… wat verschrikkelijk!

Vul een
schoenendoos
Honderden doen mee aan de
Kinderfeestweek maar met
onze Schoenendoosactie wil
len we duizenden blij maken
!
We gaan dozen vullen met
leuke en nuttige zaken en die
geven aan kinderen die dat
goed kunnen gebruiken. Wi
st
je dat de helft van alle kinderen in armoede leeft?
De Kinderfeestweek wil
samen met anderen van
de Schoenendoosactie
van Acie4Kids een succes
maken. Helpen jullie mee?

Voorzichtig met GEL
We hebben veel last van
wespen. We proberen met
wespenators iets te doen,
en natuurlijk staat de EHBO
klaar. Gebruik deze week
liever geen gel met een
zoete geur, of natuurlijk
helemaal geen gel ;)

