
          Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                                 Juni 2022 

Kinderen van dienst  voor de komende periode  zijn : 

 

01-05-2022 Sofie en  Maud  

08-05-2022 Lisa en Koen  

15-05-2022 Jacey en Anna  

22-05-2022 Jana   en Tirza  

29-05-2022 Sofie en  Lisa  

05-06-2022 Stan en Koen  

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven aan  Corrie Sterk .  

tel. : werk (overdag)  0183-622941 of prive (’s avonds) 06-22442989  

of via email : sterkcorrie@gmail.com 

                               De jarigen  in Juni  zijn. 

 

6   juni    Femke 

18  juni  Koen 

28  juni    Ruben 

mailto:sterkcorrie@gmail.com


Meester: ‘Tim, wanneer is Napoleon geboren? 

Tim: “Ik weet het niet” 

Meester: “En hoe komt dat?” 

Tim: ‘We hebben thuis geen geboortekaartje gehad!’ 

 

Waterauto 

Welke auto kan het water in? 

Antwoord: een Golf. 

De Juf zegt tegen de klas: ‘schrijf honderd woorden over je lievelingsdier.’ 

Anna weet niets. Ineens begint ze toch te schrijven. Vorige maand is mijn poes weggelopen. 

Mijn ouders hebben haar de hele nacht geroepen; ‘ Poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes, poes’. 

Wat heeft vier poten, maar kan toch niet lopen? 

Een stoel 

Wat kun je breken zonder het aan te raken? 

Een belofte. 

JUNI 

Juni is de laatste maand voor de schoolvakantie. Kijken jullie daar al naar uit? 

Op zondag 5 juni vieren we Pinksteren, het feest met een hele mooie boodschap en het feest waarbij de gemeen-
te, het kerk zijn, eigenlijk begonnen is. Natuurlijk hopen we dit feest met elkaar te vieren!  

De leiding gaat in juni hard aan de slag om de overstapdienst voor te bereiden.  

Daar horen jullie z.s.m. meer over! 



Op  3 juli  nemen we afscheid  van  de kinderen die  de basis school gaan verlaten. 

Zet deze datum  vast in de agenda  van jullie ouders, wat zou het leuk zijn als we met een grote groep zijn  om 

ze uit te zwaaien. 

Ze gaan natuurlijk niet de kerk verlaten maar wel de kindernevendienst. We zullen ze dus blijven zien. 

Dag Kids van de kindernevendienst 

 

Ik wil jullie bedanken voor het leuke kaartje  

dat ik van jullie heb gehad voor mijn verjaardag een leuke verassing. 

 

Groetjes Willy Branderhorst 

ZET VAST IN JULLIE AGENDA 

In het weekend  van  18 en 19 september  houden we weer ons start weekend.  Wat zou het leuk zijn  als jullie  erbij 

Kunnen zijn.  Vraag je ouders of ze dit weekend vrij willen houden. 



Jij  mag er zijn 

Ben je mooi of lelijk, zwart of blond 

Ben je superdun of kogelrond, 

Ben je groot of klein of kort of lang, 

Ben je dapper of super bang, 

Ben je heel verlegen of heel brutaal, 

Heb je krulletjes, stekels of ben je kaal, 

Ben je rijk, heel geleerd of dom, 

Ben je blind of doof of stom,  

Ben je net geboren of bejaard, 

Ieder mag er zijn. 

nodig papier 4 viltstiften met verschillende kleuren 15 minuten stappen 1. schrijf de namen van de kleu-
ren met viltstiften in dezelfde kleuren (bijvoorbeeld het woord groen in de kleur groen) 2. noem op in 
welke kleuren de letters zijn geschreven in deze lijst 3. schrijf de namen van de kleuren met viltstiften in 
andere kleuren (bijvoorbeeld het woord rood in de kleur blauw) vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je 
nu de kleuren van de woorden probeert op te noemen? 4. noem op in welke kleuren de letters zijn ge-
schreven in de tweede lijst 5. noem op in welke kleuren de letters zijn geschreven uit beide lijsten door 
elkaar vraag 2: Wat gebeurt er? vraag 3: Hoe denk je dat dit komt  

 

 

 

Als letters met een bepaalde kleur viltstift geschreven zijn, dan is makkelijk om de kleur van die letters te herkennen. Als het 
woord "groen" is geschreven met een groene viltstift, dan is het niet moeilijk om de kleur van de letters te noemen. Dat geldt 
voor elke kleurnaam die met dezelfde kleur viltstift is geschreven. 
 
Als het woord "rood" is geschreven met een blauwe viltstift, dan is het moeilijker om de kleur van de letters te noemen. Dat 
geldt voor elke kleurnaam die met een andere kleur viltstift is geschreven. Je ziet namelijk niet alleen de letterkleur, maar je 
leest ook de kleurnaam. Je moet kiezen welke van de twee kleuren je noemt en daarvoor moeten je hersenen meer moeite 
doen dan wanneer het woord en de letterkleur gelijk zijn. 
 
Dat gekleurde letters die de naam van een andere kleur spellen moeilijker zijn te noemen is het stroopeffect  



                               Pinksteren 



Pablo’s Praatje (5) 

Lieve kinderen, 

Hier ben ik weer met mijn praatje. Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond 

van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Ik heb de afgelopen weken spannende dingen meegemaakt hoor! Maar… laat ik 

met iets vrolijks beginnen. 1 mei was baasje Klaas Jelle jarig! Ik hoorde dat dat 

zelfs in de kerk een beetje gevierd is. De kinderen van de kindernevendienst had-

den ook een heel mooie slinger voor hem gemaakt. Wat goed zeg! Mijn baasje was 

er heel erg blij mee. Weet je wat grappig is? Toen de slinger even op tafel lag, heb 

ik de slinger gepakt met mijn poot en even omgedaan. Op de foto zie je mij met de 

slinger. Staat goed hè? 

Ik zei al dat het een spannende maand voor mij is geweest… Ik ben afgelopen 

maand namelijk twee keer weg gelopen. Niet dat het ik hier niet goed heb hoor! 

Maar… als het hekje even open staat, dan ben ik niet meer te houden! De eerste 

keer kwam mijn baasje op slippers achter mij aan. Ha, ha, ha, ik heb hem lekker 

bezig gehouden! De tweede keer had hij mij wel heel snel te pakken. Eigenlijk was 

ik ook wel weer blij om weer thuis te zijn. Immers: daar zijn toch mijn hondenbrok-

ken en zoals je misschien wel weet… ik houd enorm van eten!!! Ik beloof jullie dat 

ik de komende weken niet zal wegrennen. 

Hoe is het eigenlijk met jullie? Langzaam komt de zomervakantie al dichterbij hè? 

Nog even volhouden op school. In de kerk blijft het natuurlijk ook gewoon gezellig 

de komende weken. Iedere zondag is er kindernevendienst. Jammer dat ik daar 

niet bij kan zijn. Misschien moeten ze nog eens over een ‘dierennevendienst’ na-

denken ha, ha! Zondag 5 juni is er in de kerk alweer een groot feest hoorde ik van 

mijn baasjes. Dan is het Pinksteren!  

Nu is mijn poot weer moe van al het schrijven. Ik ga weer even lekker slapen. Daar 

ben ik heel goed in! Volgende maand ben ik er weer!  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 




