Kinderweek 2021
Na een onzekere tijd zijn wij blij dat we dit jaar weer een ‘normale’ kinderweek mogen
organiseren. Het thema van dit jaar is ‘Hallo contact’. We zullen horen over hoe God contact
maakt met Paulus en Petrus en hoe Hij ook contact met jou wil maken. Wij kijken uit naar een
mooie week met veel contact tussen kinderen, volwassenen en God, jij ook?
Deze brief staat vol met informatie over het verloop van de kinderweek.

Covid-19
Tijdens de kinderweek willen we ons zo goed mogelijk houden aan de
coronamaatregelen. Daarom mag u van het team verwachten dat zij geen
klachten hebben en de 1,5 meter afstand bewaren. Wanneer uw kind klachten
heeft, willen we u vragen om het kind thuis te houden. Als er sprake is van een
besmetting horen wij dit graag, zodat we verdere besmettingen tegen kunnen
gaan. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilige, gezonde omgeving
voor de kinderen en het team.

Giftenpot
Bij de ingang van de Boomgaard staat weer een giftenpot. Iedere gift is welkom! Met het
opgehaalde geld zullen we de onkosten die we maken tijdens de kinderweek bekostigen.

De wedstrijd
Heb jij de kapitein al geholpen om de puzzels op te lossen? Op de
website kunnen de doolhof (4, 5 en 6 jaar), de rebus (7,8 en 9 jaar) en de
morsecode (10, 11 en 12 jaar) gedownload worden. Stuur de oplossing
voor donderdag 26 augustus naar info.kinderweek@gmail.com en wie
weet win jij tijdens de prijsuitreiking op vrijdag wel een mooie prijs.

Foto’s
Iedere dag worden de foto’s online gezet op de website. Heeft u liever
niet dat er foto’s van uw kind gepubliceerd worden? Laat het ons dan
even weten.
Op de hoogte blijven van de kinderweek? Like ons op

kinderweek.

Adressen
De Boomgaard: Paulus Potterstraat 20, 3372 XL, Hardinxveld-Giessendam
Kerkgebouw: Kerkplein 1, 3372 DE, Hardinxveld-Giessendam

Vragen
info.kinderweek@gmail.com of spreek een medewerker aan!

Slotdag
Op vrijdag willen we met alle kinderen en ouders de kinderweek afsluiten. Anders dan andere
jaren zal de afsluiting niet in de loods plaatsvinden. Overdag worden de kinderen verwacht in
de Boomgaard en ’s avonds zal de afsluiting plaatsvinden in het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente in Boven-Hardinxveld.
Het programma ziet er als volgt uit:
• De kinderen van 4 t/m 6 jaar hebben van 9.00 tot 11.30 uur een standaard
programma in de Boomgaard. Om 17.00 uur zijn de kinderen weer welkom om samen
met alle kinderen pannenkoeken te eten en mee te gaan naar de kerk.
• De kinderen van 7 t/m 10 jaar beginnen om 14.00 in de Boomgaard. Voor deze
leeftijdsgroep zal een vossenjacht georganiseerd worden. De kinderen zullen
tussendoor niet meer naar huis gaan.
• De 11-/12-jarigen worden om 8.45 met de fiets verwacht bij de Boomgaard. Rond
12.45 zullen zij weer terug zijn. Om 16.30 uur zijn de kinderen welkom om het spel af
te sluiten, pannenkoeken mee te eten en mee te gaan naar de kerk.

Slotavond
De slotavond start om 18:30 uur in het kerkgebouw. In verband met corona
nodigen we één ouder/verzorgende per gezin uit. Alle andere belangstellenden
kunnen live meekijken via
https://www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl/.
Tijdens de afsluiting zullen we de liedjes zingen die we tijdens de kinderweek geleerd
hebben, luisteren we naar een mooi verhaal en bekijken we de foto’s die gemaakt zijn. Na
afloop van de avond is er koffie, thee en limonade.

