Kerst
speurtocht

Wat leuk dat
jij ook mee
gaat
speuren!
Succes!
Je bent van harte welkom
om de kerstfeestviering van
onze zondagsschool live te
volgen op D.V. 25 december
om 18:00u. via
kerkdienstgemist.nl
Kies Klaaswaal en klik op
Hervormde kerk.

Hieronder even de speur-spelregels:
·We gaan op zoek naar sterren. Deze sterren hangen voor ramen, bij mensen thuis.
· Om je te laten weten welke soort ster je moet zoeken, verklappen we er vast één... voor het
raam vlakbij de ingang van de Schaapskooi, achter de kerk, hangt een ster.
·Op elke ster staat een letter en een nummer. Deze letter vul je in het vakje met het nummer op
dit blad.
·De sterren hangen op van 19 tot 26 december.
De sterren kun je vinden in het groene gebied op dit onderstaande kaartje. Buiten de rode
rand hoef je dus niet te zoeken.
·Pak je fiets of maak een wandeling en speuren maar ; let wel op het verkeer met oversteken!
·Als je alle sterren en letters gevonden hebt, komt er een zin te staan...
·Vul onder de oplossing je/jullie naam/namen in, je straat en je leeftijd(en).

Stop jij de oplossing bij
ons in de brievenbus?
Dan brengen wij een
verrassing bij jullie in
de brievenbus!
Vergeet niet je naam en
straat in te vullen!

Je kunt je oplossing inleveren bij:
-> juf Janske Elzenlaan 23
-> Juf Karin Fagot 3
-> juf Anneke Pinksterbloemstraat 39
-> juf Willy Dansersweg 14

Veel
speurplezier!

Vul hier je
gevonden
letters in :
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Vul daarna de letters, uit de vakjes, hieronder op de getallen in.
Welke zin lees je dan?

De oplossing is:
is veel

dan

maar

…..............................................................................................................................................................
1–2–3
4– 5– 6–7–8–9
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
.................................................................................................................................................................

in

Hij

…..............................................................................................................................................................
19 – 20 – 21 – 22 – 23 24 – 25 – 26 – 27
28 – 29 – 30
31 – 32 – 33 – 34

zo dichtbij!

Voor jou en mij!
En dat mogen we vieren op het kerstfeest!

Naam/namen en leeftijd:
................................................
...............................................
Straat en huisnummer:
................................................
..........................................

We kijken uit naar
je oplossing!

Lever hem snel in!

In dit groene gebied hangen sterren voor de ramen
Soms in een straat 2 sterren, soms in een straat geen ster... speuren maar!

Wil je ook een keer op de
zondagsschool komen kijken?
Je bent meer dan welkom!
D.V. 10 januari hopen we weer
te starten!
Een hele fijne
vakantie
toegewenst!
Misschien wel
met sneeuw...?

Kijk voor informatie van de
zondagsschool op:
www.hervormdklaaswaal.nl

