
                        

KK ers tK ijk d o zeners tK ijk d o zenTTento o n s te ll ingento o n s te ll ing
Maak een zo mooi mogelijke kijkdoos + maak kans op leuke kerstprijzen

TentoonstellinTentoonstellingg: eerste kerstdag 25 december / 15.00 – 16.00 uur: eerste kerstdag 25 december / 15.00 – 16.00 uur
St. Josephkerk – Hooglanderveen-VathorstSt. Josephkerk – Hooglanderveen-Vathorst

Kerst vier je samen! Kijk op www.zaligkerstmis.nl voor de kerktijden...

* Neem een schoenendoos en knip een raampje
* Kleur de plaatjes mooi
* Knip alle figuurtjes uit langs de buitenste 
  dikke lijnen
* Vouw het lijmstrookje naar achteren 
* Plak de plaatjes in de doos zoals jij het  
  leukste vindt en versier de stal
* Maak een groot gat (of meer gaten) in het  
  deksel en plak die met gekleurd cellofaan 
  dicht. Zorg wel dat het deksel van de doos 
  kan voor de tentoonstelling!
* Schrijf duidelijk je naam, mailadres, school 
  en groep aan de zijkant

Je kunt je kijkdoos inleveren met de school-
kerstviering; op zondag 16 en 23 december van 
10.30 tot 11.00 u of op Kerstavond 24 decem- 
 ber van 16.30 tot 18.30 u in de St. Josephkerk.
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