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WEER
Door: Josien, Danique, 
Willemijn en Nienke

Maandag: in de ochtend 
miezerd het. Er komt 
een grote bui over 
Nederland. Het is 
ongeveer 20 graden. En 
het is bewolkt. Ergens 
in het noorden kan het 
onweren. Het klaart 
op. Om 8 uur ‘s avonds 
ongeveer 20% kans op 
regen. En vannacht is er 
meer kans op regen.
Dinsdag: Het wordt 27 
graden. Het wordt een 
beetje bewolkt en soms 
breekt de zon door. 
Het is mooi weer om te 
zwemmen of om buiten 
te zijn! 

Door: Jikke en Naomi

Luuk wilde Loesje nat maken 
met het waterpistool. Er kwam 
een vreemde man aan, hij had 
een plantje bij zich. Luuk en 
Loesje moesten het plantje 
verzorgen. Maar ze wisten 
niet hoe het moest. Toen zij 
de man er zijn aanweizingen 
verstopt. Ze gingen zoeken 
en vonden een blaadje met 
allemaal strepen. De kinderen 
dachten dat het water was, 
maar Loesje was slim en dacht 

dat het wind was. Ze vonden 
daarna nog een papiertje 
en daarop stond een grote 
waterdruppel. Ze zochten een 
vrijwiliger om het plantje vast 
te houden. Want dan konden 
Luuk en Loesje het plantje nat 
spuiten met hun waterpistool, 
en toen moesten de kinderen 
blazen terwijl Loesje en Luuk 
water spoten op de plant. 
Daarna gingen ze de plant 
opmeten met een ijzere balk 
en teep. 

Door: Aniek, Charlotte, Mark en 
Marinde

Het bijbelverhaal ging vandaag 
over dat Jezus langs het water 
liep en Simon en Andreas riep, 
ze waren vissers. Jezus zei: 
“kom, volg mij, ik zal van jullie 
vissers van mensen maken.”
De vissers lieten hun netten 
achter en volgden Jezus en ze 
liepen verder even verderop, 
zag Jezus twee broers het 
waren Jakobus, de zoon 
van Zebedëus, en zijn broer 
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VOlGVIS: 
JeZUS ROepT Je Om 
Hem Te VOlGeN
Bijbelgedeelte: Mattheüs 4:18-25

Johannes, hun vader stond 
er bij te kijken. Jezus riep 
hen, en de twee broers 
volgen en ze lieten de 
boot en hun vader achter.

Jezus roept je om Hem te 
volgen. Net als petrus en 
Andreas zij lieten alles 
achter voor de heer en 
iedereen die geroepen was 
door Jezus volgde hem.

Door: Esmee, Sterre, Wilco en 

kayleigh

De eerste dag van de vakantie 
bijbelweek worden de kinderen 
van hun scholen op gehaald 
met de stoomtrein. Hij daat 
langs 4 schoolen De maatjes, 
De glashorst, De bruinhorst en 
de Dorpsbeuk. De trein gaat 2 
rondjes. De glashorst heeft de 
meeste kinderen. We hebben 
Anne-marie geintervieut, zij 
vond het een orgineel idee, 
ook vind ze het niet saai. 

Sommige kinderen vonden het 
erg spannend. Er konden ook 
ouders mee. Corné zegt dat hij 
het een leuk idee vind voor de 
kinderen. De volgende dagen 
moet je zelf komen.
vroeger reden ze nog met de 
paardentram. De stoomtrein 
trekt kinderen aan. vroeger 
waren er vijftien haltes. 
Dan kwam de tram aan en 
dan vroegen kinderen of ze 
meemochten. in 1987 was de 
tram voor het eerst.

TRAm ZORGT Al SINDS 1987 VOOR TOeSTROOm

21 JUlI, VAkANTIe BIJBel Week GAAT WeeR VAN 
START
De 27e editie 
van de jaarlijkse 
vakantie bijbel 
Week heeft weer 
plaatsgevonden.
Ditmaal in woord 
en beeld gebracht 
door groep 8
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Door alle kinderen uit groep 8

Samen bidden geeft kracht en is iets wat 
we veel gedaan hebben. Daarnaast hebben 
we veel om dankbaar voor te zijn. 
bid en dankt u met ons mee?

Gebedspunten:
1. Wij willen bidden voor alle zieke fam-
ilieleden of kennissen, en voor alle mensen 
die het moeilijk hebben.
2. voor de zieke en armen in andere 
landen
3. Dat de Amerikaanse soldaten isis te-
gen kunnen houden
4. Ook willen we bidden voor de na-
bestaanden van de vliegtuig ramp
5. Mensen die geen werk hebben
6. Dat we een leuke vbw mogen heb-
ben
7. voor israël dat in oorlog is en voor 
de vriendin van Danique die daar op vakan-
tie gaat
8. voor de oma van Danique en de oma 
van Willemijn die ziek zijn
9. Dat er morgen een leuke sterren/
vossenjacht mag zijn
10. Dat we een leuke slotavond mogen 
hebben
11. Dat er geen ongelukken mogen ge-
beuren bij de survival
12. voor Merel omdat haar vader 3 jaar 
geleden is overleden

13. dat Syrië ophoudt met oorlog voeren
14. dat de nationale dag van rouw goed 
mag verlopen

Dankpunten:
1. We willen god danken dat er weer 
regen mag vallen na al die warme dagen 
zodat alle planten enzo weer goed kunnen 
groeien
2. Daarnaast willen we god danken 
dat we kunnen leven zoals we leven, met 
genoeg eten, drinken en veiligheid. Zodat 
we niet zomaar een soldaat tegen kunnen 
komen enzo.
3. Dat we naar de vbW mogen en kun-
nen en voor  een gezellige week, dat alles 
goed mag gaan
4. Dat we vakantie hebben!!! 
5. Danken dat wij het hier zo goed heb-
ben (zonder oorlog etc.)
6. Dat we in een huis mogen wonen 
met ouders
7. Danken voor alle mensen die beter 
zijn geworden
8. Dat de lichamen goed en veilig zijn 
overgekomen
9. Dat we vandaag weer op de vbW mo-
gen zijn

De DINSDAG IN GROep 3
Door: Willemijn en Danique

De meeste kinderen zijn 1 of 2 keer ge-
weest. Ze vinden werkjes heel leuk om 
te doen en Luuk en Loesje op het podi-
um heel grappig om naar te kijken. van-
daag (dinsdag) knutselen ze en spelen ze 
spelletjes.

De medewerkers doen mee om kinderen 
te helpen en wat te leren aan de kinderen. 
De meeste medewerkers doen het voor 
hun plezier. De meeste medewerkers 
helpen voor de tweede keer en zijn zelf 
vroeger ook naar de vbW geweest.

viSSEN iN gROEp 4

Door Jikke en Naomi. 

We hadden 2 kinderen uit groep 4 
geïnterviewd en een beglijder en we 
hebben ok mooie foto’s gemaakt.

Marlies Roseboom, Lieke Rebel en 
Anne van Manen.

1.) Wat maken jullie?
-Marlies: een vis.
-Lieke: we borduren een vis

2.) Waar ging het 
bijbelverhaal over?
- Marlies: ’s nachts vingen 
de disipelen niks
- Lieke: Jezus zij gooi je 
net aan de anderkant toen 
vingen ze veel vis.
3.) Vinden jullie het 
leuk op de vbw?
- Marlies: Ja.
- Lieke: Ja
- Anne: Ja.
4.) Wat vinden jullie het 
leukst op de vbw?
- Marlies: knutselen
- Lieke: alles
- Anne: kinderen helpen
5.) Vinden jullie het 
leuk om naar de kerk te 
gaan?
- Marlies: ja
- Lieke: ja
- Anne: ja
6.) Wat vonden jullie 
van het interview?
- Marlies: leuk
- Lieke: leuk
- Anne: grappig

GeBeDSHOekJe

Door Sterre en Lotte

Op maandag 21 juli was 
er een fietspuzzeltocht, 
je vanaf 6 t/m 7 uur 
starten! Je kon starten bij 
de breehoek. Er waren 
10 foto’s verspreid, elke 
foto had een letter. Het 

spel was een bord met 
geknipte knijpers en met 
knikker, die knikkers 
moest je in de gaatjes 
laten rollen. Daarna kreeg 
je een lekkere appel en 
punten.

FiETSpuZZELTOCHT EEN SuCCES
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WEER 
dinsdag: Het is vandaag 
lekker zonnig weer, je 
kunt goed buiten zitten 
en kids kunnen zwem-
men. 24-26 graden, af en 
toe een koel briesje. Er is 
kans op een zacht buitje, 
de kans is niet groot.

INTeRVIeUW 

GelUIDSmeNeeR

Naam: Christiaan
Waarom help je bij de V.B.W.: ik hou 
van muziek en ik hou van het regelen 
en de gezelligheid.
Hoelang: 6/7 jaar
Wat vind u er leuk: ik hou heel erg van 
muziek.
Blunder: vanochtend kwam ik nog te 
laat en andere dingen vallen niet op
Vind u luuk en loesje grappig: Ja die 
vind ik grappig
Wat vind u stom: Oorlog
Waar word u blij van: Lachende 
mensen, bijvoorbeeld nu van jou.

in de Hervormde kerk aan 
het kerkplein wordt een 
speciale vbW-themadienst 
gehouden. Dominee van 
goch hoopt in deze dienst 
voor te gaan. iedereen is van 
harte welkom. voor de kleine 

kinderen is er oppas. Na 
de dienst is er gelegenheid 
om samen nog koffie 
of limonade te drinken.

Door: Nienke en Josien 

peterus is met zijn 
collaga’s aan het vissen 
aan de over van het meer 
van gennesaret. Ze waren 
bezig met de netten 
spoelen. Ze hadden de 
hele nacht gevist, en Jezus 
zei ‘vaar naar diep water, 
en gooi jullie netten uit om 
vis te vangen.’ Ze vingen 

een enorme school vissen 
dat de netten dreigden te 
scheuren. En ze vulden 
beide boten met zoveel vis 
dat ze bijna zonken.

luistervis: Als je Jezus volgt en 
dingen wil leren moet je goed 
luisteren
Bijbelgedeelte: Lucas 5:1-11

Door: Esmee, Sterre, Wilco en kayleigh

Loesje en Luuk gingen levensregels 
zoeken iedereen in de zaal hielp mee. 
uiteindelijk vondt een meisje de derde 
levensregel voor het plantje onder 
haar stoel, op dat blad die ze onder 
haar stoel vond stond er op dat als je 
een takje van een plantje afknipte, en 
het plantte in een bakje met aarde er 
nog een plantje bij kwam. Dit was de 
derde regel en de eerste regel was dat 
een plantje wind nodig had. Tot zover 
Loesje en Luuk op dinsdag.
van Sterre, kayleigh, Esmee en Wilco

interview Luuk en Loesje
We hebben Luuk en Loesje geïnterviewt. 
Ze spelen toneel voor de kinderen. Ze 
vinden het leuk om zo grappen over te 
brengen, ze improfiseren veel van het 
toneelstuk…. Maar ze weten niet hoe de 
kinderen reageren. De zangers vallen 
ook in de smaak. De kinderen vinden 
het leuke liedjes maar elk jaar komen 
er weer dezelfde liedjes! De kinderen 
vinden de band leuk. De drummer en 
de gitarist vallen het meest in de smaak 
bij de kinderen.

ZONDAG 27 JUlI
09.30 uur-11.00 uur vbWdienst

pLANT gROEiT EN vERMENigvuLDigT

Een impressie van de band door 
cartoonist Aniek

Door Lotte

verschillende meningen 
over naar de kerk gaan
Altijd naar de kerk gaan is 
goed.
Sommige mensen zijn het 
eens: Als je een goede 
christen wil zijn ga je naar 
de kerk. in de kerk willen ze 
het woord van god horen, 
daardoor kunnen ze weer 
de week door

Sommige mensen zijn het 
oneens: Je hoeft niet persé 
naar de kerk om een goeie 
christen te zijn. Je kunt dus 
christelijk zijn zonder naar 
de kerk te gaan.
Conclusie: iedereen is 
anders. OkiDO!!

‘JE MOET ALTiJD NAAR DE kERk OM EEN 
gOEDE CHRiSTEN TE ZiJN’            OpINIe
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De Komenij 5
Winkelcentrum Hamershof
3831 NC Leusden

't Erf 11
Winkelcentrum Hamershof

3831 NA Leusden
Tel. 033-4946201 of 06-25491234 

open:
wo 12.00 t/m 18.00 uur
vr 12.00 t/m 18.00 uur
za 11.00 t/m 18.00 uur
in de vakantie: 
di t/m za 11.00 t/m 18.00 uur

eentree 2 t/m 12 jaar €5,00
vanaf 13 jaar €2,00

Dronkelaarseweg 28 
Terschuur

06-24806449
www.dehappyfarm.nl

Kom ook gezellig 
spelen, of vier je 

feestje in 
De Happyfarm!

Door:  Willemijn, Danique en 
Merel

 Want ik ben de Heer je 
god. ik neem je bij de 
rechterhand en zeg je 
Wees niet bang, ik zal je 
helpen. (Jesaje 41:13)

Dit is de weettekst. Dat 
houd in dat je deze tekst 
aan het einde van de 
week weet. Zodat je hem 
altijd in je hoofd hebt. En 
dat je dus altijd weet.

De meeste mensen 
vinden de weettekst wel 
leuk en mooi. Wij vinden 
de weettekst mooi. De 

weettekst komt uit een 
hele grote map, de vbw 
map. En die kopen ze van 
de HgJb.

Annemarie: “ik vind het 
een goede tekst. Het 
is een tekst die voor 
iedereen toepasbaar is. 
Dat zegt dat god altijd 
bij je is. En je altijd kan 
helpen.

vrouw van dominee 
van goch: ‘ik vind de 
weettekst prachtig. De 
Here zal er altijd voor je 
zijn, en ook goed voor je 
zorgen. 

WEETTEkST

Door: Aniek, Marinde, Mark, Charlotte

vanaf half 10 ’s ochtends komen 
de kinderen binnen, dan zingen 
we best veel liedjes onder anderen: 
ik ben zo blij, ho stop, ja is ja nee 
is nee, thema lied stap maar in de 
vissersboot. Het volgende liedje 
zingen we elke morgen. Tekst: de 
vakantiebijbelweek is weer van 
start gegaan, het word een week 
van jezus we zingen allemaal. kom 
binnen we gaan beginnen het word 
een knalfeest deze week…
Daarna gaan we met z’n allen 
beginnen. verder zingen we in de 
grote zaal, komt de sketch iedere 
morgen en zeggen we de weektekst 
op. Daarna gaat iedere groep naar 

zijn eigen zaal voor het bijbelverhaal 
en knutselwerkje. 
vanaf 11.40 gaan de kinderen 
weer naar de grote zaal om daar de 
morgen met zingen en bidden af te 
sluiten. Aan het eind v/d morgen 
bidden we met elkaar Het Onze 
vader. Daarna gaan we naar huis.
intervieuw: 
Corné (22 jaar) zit in de band van de 
vbW. Het is cornees 3e jaar en het 
gaat erg goet. Het is gezellig en er 
is een goede bant. Hij zinkt samen 
met Annemari. Hij heeft eigenlijk 
een spiekbriefje achter in de zaal. 
Hij vind zelf dat hij goet kan zingen 
en voor de rest hij doet het goed. 
De muziek is niet te hard. Het eerste 
jaar was wel spannend.  

elke DAG IN De GROTe ZAAl

Door: Marinde, Charlotte, Mark en Aniek

De kinderen van groep 6/7 vinden 
het knutselen vinden het knutselen 
heel leuk. Ze maken een vis net 
met een octopus dat sluit mooi 
aan op de verhalen van deze week. 
Het is wel moeilijk te maken want 

er moet namelijk veel gebeuren. 
bijvoorbeeld de octopus of het 
net, de boei en nog veel meer. De 
kinderen zijn er de hele week en ze 
vinden het heel gezellig. 

gROEp 6/7 iN DE kNup MET EEN 
OCTOpuS

interview met de leiding 
van groep 6/7.
peter Overvest.
1.)Wat is er leuk aan 
om leiding te zijn?
ik vind het leuk om met 
kinderen te werken.
2.)Heb je een leuk 
groepje met de knabbel 
en babbel?

Ja, ik heb een heel leuk 
groepje.
3.)Help je met het 
werken in een bepaald 
groepje?
ik help elk groepje wel 
maar ben vooral van het 
hout.

pETER HELpT gROEp 
6/7 uiT DE kNOOp

gROEp 8 AAN HET WERk.
Door Danique

groep 8 is heel goed bezig voor de 
krant. in 4 dagen met ze allen een 
krant maken is nog best moeilijk. in 
de redactie zitten we met ze allen in 
4 groepjes van a t/m d. in de knabbel 
en babbel groepjes doen we een 
bijbelverhaal lezen en bidden we. En 
daarna gaan we aan het werk.

DE gROTE ZAAL 
DONDERDAg.

vandaag in de grote zaal was 
het erg leuk. Toen alle kinderen 
binnenkwamen zongen ze ‘de 
vakantiebijbelweek is weer 
van start gegaan’ Nadat de 
sketches was geweest lag het 

hele podium vol balonnen wat 
wel onhandig was maar het 
lukte wel. Corné had weer, zoals 
gewoonlijk, visjes gevangen. 
Ook vertelde hij bijbelverhaal 
over de vertelvis. Daarna weer 
gezongen en de weektekst 
opgezegd.

WiE iS DE bELANgRiJkSTE 
SCHAkEL iN DE vbW?

Dat is een vraag waarop wij 
het antwoord niet weten. 
is het misschien kees, de 
handige (bijna) kale kop? Of 
is het misschien Ali vos, die 
op (bijna) alles een antwoord 
weet? Misschien zijn het wel 

Corné en Annemarie, want 
zonder hun kunnen we niet 
goed liedjes zingen. Of is het 
toch Marcel, die als slimste uit 
de poll is gekomen? Wij denken 
dat iedereen even belagnrijk 
is!
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WEER 
Woensdag.:Het is een 
zonnige dag dus een dag 
voor zonnebrand met 
soms wat bewolking. Ook 
waait het wat. Het word 
30 graden celsius. Luuk 
en Loesje zeiden:’We 
gaan zwemmen!’ Het is 
het ideale zwemweer. De 
vorspelling voor morgen 
= ± 27 graden soms 
bewolkt geen kans op 
regen. Morgen ook lekker 
zwemweer.

Door: Lotte, Jesse, Naomi en 
Jikke

We hebben 3 kinderen uit 
groep 2 geïnterviewt en wel 
mooie foto’s gemaakt. We 
hebben Dianne Donkelaar, 
Fenna van kruistum en 
Charissa geïnterviewt.

1.) Wat maken jullie?
- Dianne: een hoed met 
poppetjes erop
- Fenna: een hoed
- Charissa: we maken 
een hoed met poppetjes
2.) Vinden jullie de 
vbw leuk?
- Dianne: Ja, ik vind alles leuk.
- Fenna: Ja, ik vind knutselen 
het leukste
- Charissa: Ja, het toneelstuk 
vind ik het leukst.

3.) Wat vinden jullie 
van het toneelstukje?
- Dianne: heel erg leuk
- Fenna: Leuk
- Charissa: heel leuk met 
het plantje
4.) Waar ging het 
bijbelverhaal over?
- Dianne: Jezus gaf heel 
veel mensen te eten en wij 
mochten ook een broodje 
eten.
- Fenna: over 7 broden 
en een paar vissen

5.) Wat vinden jullie 
van onze krant?
- Dianne: Ja, heel leuk, 
en ik kom nu ook in de krant
- Fenna: heel leuk
- Charissa: leuk.

ImpReSSIe GROep 2: 
“JA Ik VIND AlleS leUk”

Loes en luuk waren er ook 
weer vandaag! Het wordt 
wel steeds spannender! De 
verjaardag is al bijna! Morgen 
is het zover. vandaag werden 
de vlaggetjes opgehangen en 
hebben we ‘lang zal je leven’ 
geoefend met iedereen uit de 
zaal. Er was zelfs een meisje 
jarig vandaag (Jonna) Zij mocht 

op het podium komen en toen 
gingen we zingen. De plantjes 
(klimop) waren héél gard 
gegroeid! Er zijn 3 plantjes. 
De vader van Luuk kwam ook 
nog langs, gelukkig heeft hij 
n og niets gemerkt!! Het moet 
een verrassing blijven! Morgen 
wordt de verjaardag gevierd.

VOORBeReIDINGeN 
VOOR SUpRISepARTy

“Het wordt wel steeds 
spannender”

Door: Jesse en Lotte.

Jezus hat zijn lirlingen bij 
zig geroepen. Hij zij: ik heb 
medelijden met al die mensen 
want ze zijn nu al drie dagen bij 
mij en ze heben niets meer te 
eten en ik wil niet dat ze met 
een legen maag naar huis gaan 
want anders gaat het onderweg 
mis. De dicipelen hadden 7 
brodenen een paar visjes. 
Jezus liet de mensen zitten, 

hij nam het brood en de vis en 
dankte ervoor. Hij brak het en 
gaf de mensen te eten. Toen 
de mensen helemaal vol zaten 
hadden ze nog 7 manden over. 
Er waren 4000 mensen vrouwen 
en kinderen niet meegetelt.
We kunnen hieruit leren dat we 
goed voor onze naasten moeten 
zorgen.

UITDeelVIS: WAT Je VAN JeZUS kRIJGT 
mAG Je UITDeleN AAN ANDeReN. 
VeRSpReID HeT NIeUWS! 
Bijbelgedeelte: Mattheüs 15:32-39

FOTO ImpReSSIe VAN De 
FOTOGRAFeN
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De eeRSTe Week VAN De 
ZOmeRVAkANTIe IS HeT WeeR 
ZOVeR............De VBW! 

OOk in 2015
Wil jij volgend jaar helpen om:

- kinderen over god te vertellen
- Spelletjes te spelen
- De zaal opbouwen
- balonnen blazen
- verhalen vertellen
- Samen lachen
- veel leren
- knutsellen
- koffie schenken
- Liedjes zingen

En nog veel meer!!!

Sttur dan een mailtje naar:
medewerkers@vakantiebijbelweek.nl

Door: Nienke, Josien

Een interview met de catering
1. Hoeveel eten en drinken 
wordt er ingekocht?
- 30 cola van 1,5L = 45L
- 20 sinas van 1,5L = 30L
- 40 sap van 1,5L = 60L
- 40 ranja van 1L = 40L
- Water
- koffie
- Thee
- 15 kilo snoep
- 40 pakken koeken
2. Wat vindt u het leukst in 
de keuken?
iedereen die dorst heeft, kan 
dan drinken krijgen. Ze zijn er 
blij mee helemaal met dit weer.
3. Hoeveel plastic 
bekertjes heeft u ingekocht?
1500 plastic bekertjes

WAT iS ER NODig OM 
ALLE kiNDEREN ZOET TE 
HOuDEN Door: Aniek en Mark

intervieuw gr 2
De kinderen vinden de werkjes 
en de vbw heel erg leuk. Ze 
hebben dinsdag een draaischijf 
gemaakt als je die draait is er 
een zon en een net vol vis en 
als je nog een keer draait een 
maan met leeg net. Ze hebben 

de liedjes gezongen:
- Lees je bijbel bidt elke dag
- dit is de dag
- Jezus die langs het water liep

interview met vandaag? Jufen 
groep 2
Jorien bruggeman: 
Waarom helpt u bij groep 2?
ik hou heel erg van kleine 

kinderen
vinden ze de werkjes leuk?
Ja, de kinderen knutselen graag

Ageet berkhof
Waarom helpt u bij groep 2?
ik vind dat gewoon leuk.
vinden de kinderen de werkjes 
leuk?
Ja, ik denk van wel.

LiEDJES ZiNgEN EN kNuTSELLEN iN gROEp 2

THEMALiED

Refrein:
Stap maar in de vissersboot 
met Jezus
vertrouw je leven aan Hem toe
Wees niet bang, Hij helpt je 
Hem te volgen
kom! We vissen uit hoe.

Refrein
couplet 1 – (roeping vissers)
Jezus roept jou, kom we gaan

maar laat je zorgen op de kade 
staan
Refrein
couplet 2 – (wonderbare 
visvangst)
vaar niet in je uppie, je vist 
achter het net
en vangt niet eens een guppie, 
dus opgelet:
Refrein
couplet 3 – (wonderbare 
spijziging)
geef jezelf met alles wat je 

hebt,
Jezus heeft een plek waar je 
wordt ingezet
Refrein
couplet 4 – (pinksteren)
Deel Zijn liefde uit, steek 
gewoon van wal,
dan zul je ontdekken dat Hij 
helpen zal
Refrein
Laatste regel herhalen:
kom! We vissen uit hoe. bEET!

Door: Marinde

De oppassers vinden het 
oppassen heel leuk. Annemieke 
vonk heeft al vijf luiers 
verschoont, de baby’s hoeven 
niet vaak. Samen spelen vinden 
ze heel leuk, niet altijd maar 
dat geeft niet. Als ze de zaal 
in gaan om te zingen vinden 
ze heel leuk. veel hebben er 
al gekwelt. En iets leuks de 
balonnen bij Luuk en Loesje 
moesten ijgenlijk kapot geprikt 
worden dus hebben ze er iets 
van 20 gepakt en ze vinden ze 
geweldig. Dit was het interview 
met de oppassers.

OppASSEN EN SpELEN

Door: Esmee, Wilco, Sterre 

en kayleigh

Het bijbelverhaal ging 
donderdag over een 
land hier ver vandaan. 
israël, in het plaatsje 
Jaruzalem. Er waren 
ook disipelen. De 
heilige geest kwam 

in hun. Toen ging 
petrus staan en sprak: 
israëlieten, luister naar 
wat ik zeg; Jezus uit 
Nazaret is door god tot 
u gezonden, hetgeen 
gebleken is uit de grote 
daden en de wonderen 
en tekenen die god 

zoals u bekend is, door 
Zijn toedoen onder u 
heeft verricht. iedereen 
kon petrus en de andere 
disipelen verstaan. god 
wil dus bij je zijn door 
de heilige geest in je te 
laten komen!

JEZuS WiL OOk biJ JOu ZiJN MET ZiJN HEiLigE gEEST. ZO WiL HiJ 
JOuW REDDER ZiJN EN JOu HELpEN OM OvER HEM TE vERTELLEN!

v E R T E L 
viS

uiTSLAg pOLL: ‘WiE iS HET 
SLiMSTE bANDLiD?’
Door: Lotte, Jikke, Caya en Naomi

 

Marcel, onze bassist, is de grote 
winaar. Met maar liefst 30% van de 
stemmen is hij verkozen als het 
slimste bandlid.

vERSiERiNg vAN DE bREEHOEk.
Door: Esmee, Sterre, Wilco en kayleigh

De hele breehoek is versiert met slingers, 
ballonnen en kleuren. Het is echt een feest 
om naar de vbw te gaan! Ook de zaal waar 
we beginnen en afronden. De vrijwilligers zijn 
er altijd iets eerder als de kinderen! Er hangt 
en spandoek in de gang van alle vissen. Ook 
hangt er een spandoek van de redactie. Het is 
echt heel leuk versiert.
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De kinderen van het podium.

We hebben een interview gehouden met het 
achter koortje van de bend: Lianne, Julia, 
Loïs en Margreet. Zij zijn er om de liedjes 
mee te zingen maar vooral om de gebaren 
voor te doen.

1.)Is het leuk om op het podium te zingen?
Ja, het is heel leuk.
2.)Vinden jullie het themalied moeilijk of 
makkelijk met al die gebaren?
Niet heel moeilijk maar ook niet makkelijk.
3.)Hoe vaak oefenen jullie?
6 keer
4.)Is het oefenen leuk en gezellig?
Ja heel gezellig.
5.)praten jullie tussen de liedjes door?
Ja soms wel.

WAT iS EEN bAND ZONDER 
ACHTERgROND!

Een interview met 
de vossen van de 
vossenjacht

De tuinman
vind u het leuk om 
tuinman te spelen? 
Ja hoor
Heeft u het niet heet? 
Nee, ik sta lekker in 
de schaduw
Oma
Wat vind u leuk 
aan oma spelen? Je 
kan met een rolater 
oefenen voor later
Imker
kent u een echte 
imker? Ja, dat ben ik.

bent u veel gestoken? 
Ja, maar ik geef er 
niks om
vind u het leuk om 
imker te zijn en te 
spelen? Fantastisch
Zwerfer
vind u het leuk om 
zwerfer te spelen? Ja 
hoor
!! oproep !! de 
zwerfers doos is 
nat geregent. grote 
kartonnen dozen 
welkom!
Straatmuzikant
vind u het leuk om 
te spelen? Ja hoor
Posbode

vind u het leuk om 
te spelen? Ja hoor
Vissers
Wat gevangen? Ja 
heel veel
Waar zitten ze dan? 
Onder de blaadjes.
Verpleegster
bent u echt 
verpleegster? ik ben 
echt verpleegster
Fietsenmaker
is de band lek? Ja
vind je het leuk om 
te spelen? Ja
Verkoper
Wat verkoopt u? 
zonnepanelen
Vakantiegangers

WEER 
Door Josien, Willemijn, 
Nienke en Danique

donderdag: Het is 
ongeveer 27 °C. Er is 
bijna geen wolkje aan de 
lucht, en zo blijft het de 
hele dag. Het is vandaag 
mooi weer vor een 
sterrenjacht. De kinderen 
hebben er veel plezier in. 
Er is een fris windje, die je 
laat afkoelt. Het is lekker 
weer om naar het strand 
of zwembad te gaan. 

Morgen word het 
lekker warm, maar wel 
een beetje benauwd. 
De meesten ouderen 
mensen vinden dit weer 
niet erg fijn. voor ons 
is het lekker weer om te 
zwemmen of om de bbq 
aan te steken.

bent u hier op vakantie? 
Ja, we zoeken een 
zwembad!
Dan moet je naar ’t 
willear gaan.
Antwoord vossenjacht: 
Schitteren als sterren

STERRENJACHT: ALLE STERREN Op EEN RiJ

Door Josien en Danique

Musical moet terug!
voor groep 8 was 
het altijd de traditie 
om een musical 
te doen. Heel veel 
mensen vinden 
het jammer dat de 
musical sinds kort is 
afgeschaft. Heel veel 
kinderen uit groep 8 
vinden het jammer 
dat er geen musical 
meer is, ze willen de 
musical terug. Wij 

willen dit zelf ook.
interview:
Wat vinden jullie 
ervan dat de musical 
er niet meer is?
bastiaan: ik vind 
het een schande, de 
musical moet terug!
gijsbert: ik vind het 
niet leuk, ik kwam 
altijd voor de musical 
naar de slotavond.
kortom: De musical 
van groep 8moet 
terug!!!!!!!

MuSiCAL MOET TERug !

Survival!
Door: Jesse en Naomi

Woensdag 23 juli was 
er een survival bij het 
valleikanaal. Omdat wij 
niet mee mochten doen 
gingen we langs de kant 

kijken. We hebben veel 
gelachen. Ook wat leiders 
uit groep 8 deden mee. 
Er waren ongeveer 8 
onderdelen. bijna alle 
deelnemers waren nat. De 
droge mensen werden nat 
omdat de natte kinderen 

hun knuffelden. boerderij 
de kleine Hope stond er 
weer met de ijswagen. De 
ijsjes waren erg lekker!!!  
En volgend jaar zijn wij 
aan de beurt, kom maar 
op!
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VeRkOOp
Deze gratis uitgave van de vbW 
krant is verkrijgbaar aan het eind 
van de slotavond.

Een digitaal exemplaar is verkrijg-
baar via: www.vakantiebijbelweek.nl

mede mogelijk gemaakt door:
vbW commisie
van baren keurslager
Den boer Elektrotechniek
De Happyfarm 
iJsboerderij de kleine Hope
party Dress 
De pitstop 
TopSnoep 
valleisport 
De Zonnebloem

Horizontaal
2. Welke kleur zijn de stoelen in de grote 
zaal?
4. uit welk bijbelboek kwam het verhaal 
van de luistervis?
6. Over welke vis ging het maandag?
7. Aan welke kant zit de trap naar het 
podium?
9. Hoeveel dagen duurt de vakantie 
bijbelweek?
10. Wie helpt groep 7 uit de knoop?
11. Wat voor een feestje geven Luuk en 
Loesje voor Luuks vader?

Verticaal
1. Hoe heet de zangeres uit de band?
3. Het is vandaag lekker zonnig weer, je 
kunt goed buiten zitten en kids kunnen 
zwemmen. Welke dag was dit?
5. Hoe heet het meisje in het toneelstuk?
7. Hoe heet de jongen in het toneelstuk?
8. Wat is het thema van deze week?
9. Hoeveel haltes had de stoomtrein 
vroeger?


