Hoi jongens en meisjes,
Nog 3 weken school en dan
begint de zomervakantie
alweer, na ook een bijzonder
schooljaar. Hopelijk kunnen
jullie dit op een rustige
manier afronden met daarna
een fijne zomervakantie op
jullie eigen manier.
De KND heeft vanaf 12/7 ook zomervakantie. Daarom komt de kind op
zondag niet meer via de mail, maar je kunt dit nog wel zelf via de website
www.Kind op zondag.nl opzoeken.
Bernedine hartelijk bedankt voor het scannen en mailen elk weekend de
afgelopen periode. Deze zomer lezen we uit het Evangelie van Mattheüs
over o.a. de zaaier. We hopen dat de verhalen opnieuw kunnen inspireren
en mensen kunnen verbinden.

Thuis kun je in de vakantie misschien hier ook wel
mee aan de slag? Leuk om in de tuin bezig te zijn!
Als je een tuin hebt, dan zul je ook wel eens zaadjes
in de tuin hebben van allerlei planten en bloemen.
Het is leuk om deze zaadjes aan iemand cadeau te
doen en nog leuker als je ze in een leuke
verpakking kan geven.
Hieronder vind je de vorm van een zakje wat je daarvoor kan gebruiken.
Op de achterkant van het zakje kun je informatie over de zaadjes opschrijven.
Hierbij kun je de volgende dingen opschrijven, maar niet alles hoeft.
De naam van de bloem die eruit komt.
De datum van de zaadjes, kleur van de bloemen etc en voor wie het cadeau is en
evt jouw naam.
Hierna knip je het zakje uit en je vouwt de plakranden om. Doe lijm op de twee
plakranden aan de onderkant en zijkant en plak het zakje dicht.
Nu kunnen de zaadjes in het zakje en kan je hem aan de bovenkant dichtmaken
met lijm of een plakbandje
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Op 30 Augustus start de kindernevendienst. Dan zijn we straks weer
benieuwd naar al jullie vakantieverhalen en zien we jullie hopelijk weer
gezond terug!
Vakantiegroetjes van de KND: Bernedine, Jolanda, Wendy en Annet.
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