Keuzelijst Kerstboek Hervormde Gemeente Zierikzee

CRÈCHE

Het kan zijn dat het boek van jouw keuze niet te bestellen is bij Jona. Kies daarom twee boeken. Vul ze allebei in op het formulier via de computer.
De link naar het formulier vind je op de website van onze gemeente en in de CHRCH-app.
Uiterlijk 7 november 2021 kun je het formulier invullen
BabyBijbel Kerst; Corien Oranje
Het kerstverhaal voor baby's. Samen kijken, ontdekken en zingen. Tekst op de wijs van Twinkel Twinkel Kleine Ster
Vouw het omslag naar binnen, sluit het klittenband en beleef urenlang kijkplezier met dit carrouselboekje.

Ruben en de regenboog; Jolanda Dijkmeijer en Liza-Beth Valkema

'Mama,' vraagt Ruben, 'welke kleuren heeft de regenboog?'
'Dat zal ik je laten zien', zegt mama.
'Ga maar met mij mee!'
Dit is een uniek prentenboek voor peuters. Ze leren niet alleen de kleuren kennen, maar ontdekken ook wat de regenboog
betekent. Het verhaal geeft bovendien een beeld van het dagelijks leven in de tijd van de Bijbel.
Heel bijzondere verhalen; Erica Stuut
Weet je Wie heel bijzondere verhalen heeft verteld? De Heere Jezus. Hij vertelde gelijkenissen.
Over een goede herder die op zoek gaat naar een dom schaapje dat is weggelopen.
Over de barmhartige Samaritaan die heel goed zorgt voor een zieke man.
Over meisjes die wachten op de bruidegom. Maar het is zo moeilijk om wakker te blijven...
Heel bijzondere verhalen is deel 3 in de serie Luister eens! Bijbelse vertellingen over het leven van de Heere Jezus.

Zoem de bij zoekt kleuren; Leontine Gaasenbeek

Zoem de bij is druk op zoek naar honing. Hij zoemt van bloem naar bloem. Iedere bloem heeft een eigen kleur. Kun jij die
noemen? Een lief boekje om je peuter de kleuren van de regenboog te leren.

Doe als een dier; Erica Kramer en Leontine Gaasenbeek
Dit prentenboek nodigt uit om samen dieren na te doen, zoals een olifant en een kikker. Maak het spelen nog leuker door je
ook als een dier te verkleden.
De korte teksten zijn op rijm geschreven door Erica Kramer. Kinderboekenillustrator Leontine Gaasenbeek maakte er lieve
tekeningen bij.Een boekje dat uw peuter telkens weer zal pakken.

Met Mozes op reis; Liesbeth van Binsbergen
Het volk van Israël woont in Egypte.Maar daar is het niet fijn.'Kom,' zegt de HEERE.'Ik breng jullie naar een ander land.' De
Israëlieten gaan op reis. Mozes gaat voorop. Het is een lange reis, dwars door de woestijn. Zullen ze aankomen in het
beloofde land? 'Met Mozes op reis' en 'Jozef en zijn broers' zijn verkorte en vereenvoudigde versies van de verhalen over
Mozes en Jozef uit de Volg Mij kinderbijbel. De eenvoudige, krachtige illustraties zijn gemaakt door Roel Ottow en sluiten
goed aan bij jonge kinderen.

