Keuzelijst Kerstboek Hervormde Gemeente Zierikzee

Middengroep

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
Love to write for girls; Wilma Poolen
Een leuk uitgevoerde, handzame paperback met flappen voor meiden vanaf 9 jaar.
Aan de hand van een bijbelgedeelte worden meisjes geholpen gedachten aan het papier toe te vertrouwen door
middel van verschillende schrijftechnieken. Thema's en vragen die aansluiten bij de belevingswereld van jonge
tienermeiden.

Opstand! Een strip over de tijd van de Reformatie; Daan van Oostenbrugge
Het is 1566. Het Nederland van die dagen wordt bestuurd door Margaretha van Parma, die zich er voor inzet om de
opstand van de aanhangers van de nieuwe leer (ketters) de kop in te drukken. De 'ketters' Andries, Alijt en Dirk zorgen
voor onrust in hun stad. Ze sluiten namelijk vriendschap met de katholieke edelmansdochter Jacoba! Op een dag
ontmoeten de drie kinderen landvoogdes Margaretha van Parma. Die is zo van hen onder de indruk dat ze samen met
Jacoba naar haar paleis mogen komen. Andries, Alijt, Dirk en Jacoba kunnen meereizen met een grote groep edelen.
Maar die edelen dragen een gevaarlijk geheim met zich mee ...Doelgroep: Jongens en meisjes van 8 jaar en ouder, en
iedereen die van stripverhalen en geschiedenis houdt Laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met
de (kerk)geschiedenis van Nederland!

Zoektocht in Zeeland; Evelien van Dort
Robin gaat met zijn ouders, vriendin Anne en hond Vita op vakantie naar Zeeland. Ze verblijven in een huisje in
Zoutelande. Robin en Anne gaan elke dag al vroeg met Vita naar het strand, en zo raken ze bevriend met visser
Wannes. Wannes vertelt hen spannende verhalen over de Zeeuwse geschiedenis en de strijd tegen het water. Ze
genieten van de vakantie, tot op een dag Vita spoorloos verdwijnt. Tijdens hun zoektocht leren Robin en Anne het
geheim van de visser kennen. En Vita zorgt voor een verrassing.

Actie Sterrenbos; Margriet de Graaf
Opeens staat Fin stil. Is dat het geroffel van een specht? Hij luistert scherp. Het geluid komt niet van de kant van de
berkenbomen. Het komt ergens bij de ingang vandaan en het klinkt meer als gehamer ... Een koude rilling glijdt over
zijn rug. Zijn benen beginnen te trillen. Gaan ze nu al huizen bouwen? Dat kan toch niet waar zijn?Als Fin, Sophie, Toby
en Eva horen dat het Sterrenbos gekapt gaat worden, weten ze één ding zeker: dit mag niet gebeuren. De dieren die er
wonen, hebben het oude bos hard nodig. En zij zelf ook, want waar moeten ze anders mountainbiken en hutten
bouwen? Samen besluiten ze dat ze het Sterrenbos moeten redden. Maar dat valt niet mee.

Mijn stoere ontdekboek; Marieke ten Berge
‘Mijn stoere ontdekboek’ is een natuurlogboek voor kinderen. Wat is er nou leuker dan buiten zĳn en dingen
verzamelen en vastleggen? Met veel schrĳfruimte, weetjes over planten en dieren en doe-opdrachten. Achterin het
boek zit een envelop, met daarin 4 ontdekkaarten voor o.a. vogels en insecten.

Het raadsel van de ringen; Liesbeth van Binsbergen
Bij de scouting is het tijd voor taart. De club bestaat honderd jaar én leider Ruud gaat trouwen. Dubbel feest dus! Lau,
Luuk en Laila hebben er veel zin in en doen goed hun best om het bak-insigne te halen. Op de dag van de bruiloft
raken de trouwringen van het bruidspaar kwijt. Wat is er met die ringen gebeurd? Lau gaat samen met Luuk en Laila
op onderzoek uit. Lukt het ze om de ringen terug te vinden? En heeft die inbraak in het kasteel er soms ook iets mee
te maken?

Deel van de serie Scouts in Actie
CD Oké4Kids; Door Dik en Dun

