Geachte ouder(s)















Het doel van de kinderoppas is dat u als ouders ‘s morgens samen naar de kerk kunt,
’s avonds wordt één van beide ouders in de kerkdienst verwacht.
De kinderoppas is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. We gaan er vanuit dat u
de kinderen vanaf 4/5 jaar zoveel mogelijk meeneemt naar de kerk.
Alle kinderen zijn welkom in de grote zaal beneden (zaal 1/2).
We gebruiken voor het brengen van de kinderen de ingang bij de bibliotheek, aan de
voorkant van gebouw Eben- Haëzer.
Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur.
De jassen (met naam!!) van de kinderen van 0 tot 2 jaar worden in de oppaszaal (zaal
1) gelegd, bij hun tas of wandelwagen. De jassen van de oudere kinderen liefst aan de
kapstokken aan de kant van de bibliotheek.
De tassen zetten we op een tafel naast de deur in de kinderoppaszaal.
Let op: Doe de deur achter u dicht als u de zaal van de oppas verlaat!
Wilt u voor het kind drinken en wat te eten mee geven, dit in een tas, beker met
NAAM er op. Graag alle spulletjes met naam erop, geef niet teveel mee.
We zouden het fijn vinden als er verschoonkleding meegegeven wordt.
Als het kind er behoefte aan heeft zijn/haar eigen knuffel meegeven, evt. met naam
erop, denk er zelf wel aan dat deze ook weer mee naar huis gaat.
Wilt u uit de kerk zo snel mogelijk uw kind komen ophalen, omdat de zaal ingeruimd
moet worden voor de zondagsschool?
De kinderen worden opgehaald door één van de ouders, dus geen hele gezinnen.

Indeling van de ochtend








9.00 uur – 9.30 uur :binnenkomst van kinderen, de kinderen spelen
10.00 uur :eet- en drinkmoment, kinderen nemen zelf alles mee
10.10 uur :voorlezen uit de Kijk en LuisterBijbel
10.25 uur :kinderen gaan naar wc en evt. verschonen
10.30 uur :kinderen spelen of kleuren
10.45 uur :alles schoonmaken en opruimen
10.55 uur :psalmen zingen met de kinderen of voorlezen uit de Kijk- en LuisterBijbel

