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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Uit de gevangenis
De broers gaan naar Egypte

Genesis 41
Genesis 42

groep 5 t/m 8:
Les 1 De geboorte van Simson
Les 2 Simsons bruiloft
Les 3 Simsons overwinningen

Rechters 13
Rechters 14
Rechters 15

*lied van de week (groep 5-8): Lied 716 Zaaien, maaien, oogsten

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 71,50 opgehaald.

DANKDAG & COLLECTE

Woensdag 4 november is het dankdag. In elke groep wordt hier op eigen wijze aandacht aan besteed.
Er is deze ochtend een collecte voor onze zendingsdoelen.

SCHOOLFOTO’S

Vorige week zijn de schoolfoto’s meegegeven naar huis. Wilt u de foto houden,
dan vragen wij u het geld zo snel mogelijk, uiterlijk maandag 2 november,
mee te geven naar school, in het bijgesloten envelopje. Wilt u de naam van het
kind op het envelopje schrijven, zodat duidelijk is van wie het geld afkomstig is.
Wilt u de foto niet houden, dan mag de foto weer meegegeven worden naar
school.

VRIJWILLIGERS PLEINWACHT

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die pleinwacht willen doen op de
donderdag, tegen een kleine vergoeding.
Pleinwacht is van 11.45 uur tot 13.15 uur.
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met
Ramona Frijlink: 06-12382554
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Voorleesuurtje in de bieb Staphorst
Woensdagmiddag 11 november leest Liesbeth van Binsbergen het
prentenboek ‘Een voor jou, twee voor mij’ van Jorg Muhle.
Tijd: 13.30-14.00 uur in Bibliotheek Staphorst. Geschikt voor kinderen
vanaf 4 jaar. Je hoeft niet van te voren aan te melden, maar als je
reserveert heb je zeker een plekje. Er is een registratie bij de deur. En
plaats voor max. 30 kinderen.

Nederland Leest: Eén boek, duizend gesprekken Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt
lezers met elkaar. In november leest heel Nederland tijdens de campagne Nederland Leest hetzelfde boek.
Dit jaar is dat Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. In dit boek vertellen twaalf broers en
zussen het ware verhaal van hun familie dat zich afspeelt in de jaren vijftig en zestig. Met hun
familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. Het boek wordt
gebruikt om gesprekken op gang te brengen en lezers met elkaar te verbinden in de bibliotheek. De hele
maand november kunt u het gratis boek ophalen bij de Bibliotheek.
Activiteit in Bibliotheek Staphorst Dit jaar staat Nederland Leest in het teken van geschiedenis. Daarom
organiseren wij in de maand november een (digitale) gedichtenwedstrijd rondom het thema ‘Kleine
geschiedenis, grote verhalen’. Schrijf een ‘elfje’ over het thema familie en/of geschiedenis. Het gedichtje
kunt u voor 20 november mailen naar: info@bibliotheekstaphorst.nl . Wij publiceren het op onze website en
in de bibliotheek. Dan kunt u stemmen op uw gedicht naar voorkeur. Het gedicht met de meeste stemmen
drukken we af op een tas of t-shirt. Kijk voor meer informatie op onze website
www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda . Meer informatie? Nederland Leest is een campagne van stichting
CPNB ter bevordering van het lezen van boeken met ieder jaar een ander thema. Meer informatie en
activiteiten vind je op onze website www.bibliotheekstaphorst.nl of via de website van CPNB.
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