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Aan de ouders/verzorgers,   

 
Al vele jaren vindt er één keer per jaar een themaweek plaats met betrekking tot 

“Kerk, school en gezin”. Verschillende kerken en basisscholen in ons dorp doen hier 
aan mee in de week van 20 t/m 26 januari a.s.  Als Christelijke peuteropvang willen 

we ook dit jaar hier aandacht aan besteden.  

  

Het thema is: “Had je dat gedacht?”  
Wij starten deze week met dit thema. Het bijbelverhaal wat wij hebben gekozen bij dit 

thema is: “De wonderbaarlijke visvangst”. (Joh. 21: 1-6) Bij dit thema: “Had je dat 

gedacht, dat de netten toch vol raakten?” 
 

Wij hangen de knutselwerkjes natuurlijk op in de speelzaal, maar vindt u het ook leuk 

wanneer het werkje van uw kind in één van de deelnemende kerken hangt, dan kunt 

u dit aangeven op de lijst die ophangt in de hal van onze peuteropvang. Wij zorgen er 
dan voor dat het in de kerk komt te hangen, maar ook dat het weer uit de kerk wordt 

meegenomen. Vervolgens krijgt u het werkje via de juffen weer mee naar huis.  

Zet u de naam van uw peuter zo snel mogelijk op de lijst? Alvast bedankt!  
 

De week wordt afgesloten in de morgendiensten van de deelnemende kerken op D.V. 

zondag 27 januari a.s.: 
Hervormde kerk (Oude Kerk, Peulenstraat 234) 

Hervormde kerk (Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57) 

Hervormde kerk Giessen-Oudekerk (Oudkerkseweg 20) 

Christengemeente (Breedeway 1) 
Gereformeerde Kerk Vrijgem. De Bron (Maasstraat 1) 

Gereformeerde kerk (Stationsstraat 20)  

Nederlands Gereformeerde kerk ‘De Parel’ (Talmastraat 9) 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 

 

U kunt thuis ook meedoen aan deze themaweek; leest u het verhaal thuis ook voor? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Wij hopen op een mooie week met de peuters. Wij willen graag aan hen doorgeven 
dat God altijd voor ons zorgt.                                                                                

 

Hartelijke groet,  de juffen 


