Beste Daghulp,

(ochtendprogramma)

Wat fijn dat u/je ons komt helpen!
Omdat het begin van de ochtend altijd een druk moment is, willen we u op deze manier uitleggen wat
uw taak is vandaag. Als u na het lezen nog vragen hebt, kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de
groepsleider aan wie u gekoppeld bent of aan een van de andere medewerkers.
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen in onze tent zich gezien weten en zich veilig voelen
koppelen we elk kind aan 1 vaste medewerker. Deze medewerker (groepsleider) geeft elke ochtend
leiding aan hetzelfde groepje van ongeveer 14 kinderen. U vormt samen met deze medewerker een
koppel.
Het programma ziet er ongeveer zo uit:
8:15 – 8:45 uur is de voorbereidingstijd. We verwachten dat u hier bij bent. Als dit niet lukt dan graag
even melden van te voren.
9:00 - 9:20 aanbidding
9:20 – 10:10 diverse podiumprogramma onderdelen:
-

Sketch en Verhaal
Ministry
In groepjes aan de groepstafels. De tafels hebben een nummer of een afbeelding. U heeft
een nummer/afbeelding bij aanvang gekregen. Hier hoort u bij. Kinderen hebben hun eigen
flesje water bij zich om te drinken tijdens het groepswerk.

10:40 – 11:00 Zingen en Afsluiting
(tijden kunnen een beetje afwijken)
Het ochtendprogramma bestaat voor een groot gedeelte uit een podiumprogramma. Alles wijst zich
vanzelf. De bandleider zal aanwijzingen geven. Samen met de vaste medewerker zit u bij uw groepje,
zowel in de zaal als aan de groepstafel. Het is belangrijk de kinderen betrokken te houden bij wat er op
het podium gebeurt. Als er ministry wordt aangeboden, gaat u met de kinderen die dit niet willen naar
de groepstafel. Elk kind heeft een weekboekje. In dit boekje staan per dag verwerkingsvragen en

opdrachten. Deze kunt u gaan doen met de kinderen. Ook is het goed om met de kinderen te praten
over het verhaal en met ze te bidden.
Na afloop gaan de kinderen naar ‘huis’ en blijven we als medewerkers nog na om met elkaar de
ochtend te evalueren. We zouden het prettig vinden als u hierbij aanwezig bent. Maar als u snel weg
moet om uw kind ergens anders op te halen dan is dat geen probleem.

Er zijn een paar afspraken die we met elkaar gemaakt hebben:
Er mag alleen een begeleider mee naar het toilet of een kind verschonen die een VOG heeft ingeleverd.
(dit geldt voor de Beautiful Brickies tent. Van andere kinderen verwachten we dat zij zelfstandig naar het
toilet kunnen).
U wordt bij voorkeur niet ingedeeld bij uw eigen kind(eren).

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw hulp!

Tentleiders:
Boulders: Mariëlle Rink en Bart Burggraaf
Cornerstone: Lineke Goudappel
Solid Rock: Mirjam Overeem
Beautiful Brickies: Simon de Bruijne
Crèche: Anje Lalkens en Esther Cardol
Teamleiders:
Karin van der Woerd-Voogt en Ronald van der Valk
Voor vragen: 06 405 81 805/ karin.voogt@new-wine.nl

