VAKANTIEBIJBELWEEK
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

25 Augustus

26 Augustus

27 Augustus

28 Augustus

Tijd: 19:00-19:30

Tijd: 9:00-12:00

Tijd: 9:00-12:00

Tijd: 9:00-12:00

Vakantie Bijbel Week Nieuwpoort/Langerak

www.tentweek.nl

Duik erin!
Misschien heb je het ook weleens… De zon schijnt echt héél fel, het is zo warm!
Er lopen allemaal zweetdruppeltjes over je gezicht. Even later loop je over het strandje bij
de Lek, je ziet het water en… je duikt erin! Heerlijk genieten!
Weet je wat ook heerlijk genieten is? De laatste week van de zomervakantie is er weer
Vakantiebijbelweek!!
Duik erin! Dat is dit jaar het thema van de Vakantiebijbelweek. De laatste
week van de zomervakantie hopen we weer allerlei leuke dingen met elkaar
te gaan doen! Door het Coronavirus gaat het dit jaar wel anders dan normaal, maar toch zijn er ook heel veel dingen hetzelfde!
De Bijbelverhalen, Bram en Britt, tante Do…
Heb je er alweer zin in? Wij wel!
Jammer genoeg mogen we dit jaar niet bij elkaar zijn in de grote tent op de ijsbaan, maar
we hebben een oplossing bedacht: elke dag zal er een uitzending zijn die je via internet kunt
bekijken. Daarna is er iedere dag een spel. Een spel voor
in de Poort en tot aan het lange Rak
Opmerkingen voor ouders:
 Wij kunnen door de Corona- maatregelen de
kinderen niet begeleiden bij de activiteiten. In
verband hiermee kunnen wij tijdens de activiteiten de verantwoordelijkheid voor de kinderen
niet op ons nemen.
 Tijdens de goodiebacktour zullen de kinderen
materialen ontvangen die ze bij de andere activiteiten in de week nodig hebben. Als uw kind niet
mee kan doen met de goodiebagtour kunt u ons
mailen naar vbwnieuwpoortlangerak@gmail.com, dan komen we de goodiebag
langsbrengen.
 Voor de goodiebacktour is het handig als we
weten hoeveel kinderen er mee doen. Wilt u
daarom uw kind hiervoor aanmelden door een
mail te sturen naar het volgende mailadres:
vbwnieuwpoortlangerak@gmail.com
Graag onder vermelding van het aantal kinderen
dat u aan wilt melden, naam, leeftijd en adres.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 31 juli.
 De uitzendingen zijn te bekijken via de facebookpagina van de Vakantiebijbelweek!

Programma Vakantiebijbeweek:
Datum

Tijd

Activiteit

Dinsdag
25 augustus

19:00– 19:30

Uitzending: Even kennismaken, verhaal

Woensdag
26 augustus

9:00 - 10:00

Uitzending: Bijbelverhaal,
Bram & Britt, uitleg goodiebagtour
Starten goodiebagtour
(Het startpunt is in de hervormde kerk van Nieuwpoort)

10:15- 10:45

Donderdag
27 augustus

12:00

Einde goodiebagtour

9:00 - 10:00

Uitzending: Bijbelverhaal,
Bram & Britt, uitleg stoepkrijtchallenge
Stoepkrijt-challenge

10:00 - 12:00
Vrijdag
28 augustus

9:00 - 10:00

10:00 - 12:00

Uitzending: Bijbelverhaal,
Bram & Britt,
uitleg ‘Duik erin!’
‘Duik erin!’

Voor alle data geldt: als God het leven, de gezondheid
en de mogelijkheid geeft.

Hartelijk welkom allemaal!!

