
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VBW  
augustus/september 

 

      9.30 – 12.15 uur timmeren & knutselen  

  13.30 – 15.00 uur timmeren & knutselen 

 9.30 - 12.15 uur timmeren & knutselen 

12.15 - 13.15 uur samen eten in de 
bouwwerken (voor de kinderen gratis) 
13.15 -14.30 uur bouwwerken versieren en 
afwerken & knutselen 

 9.30 – 12.15 uur spelen in de bouwwerken  

& knutselen 
17.00 – 18.30 uur bezichtiging van de 
bouwwerken en gezamenlijk eten (tegen 
kleine vergoeding) voor iedereen! 

  9.30 uur Themadienst in de Hervormde Kerk 

aan het Marktplein 

 

 
Ben jij de weken tot de zomervakantie al aan het aftellen?  
Wij stiekem wel, want dat betekent niet alleen dat we vakantie kunnen gaan vieren,  
maar ook dat de Vakantie Bijbel Week weer in aantocht is! 
 
Zit jij op een basisschool (in Brakel of daarbuiten) of ben je net jaar geworden en ga je 
meteen na de zomervakantie naar de basisschool, dan ben je van harte welkom  
om naar de Vakantie Bijbel Week in Brakel te komen!  
 
De Vakantie Bijbel Week wordt gehouden op  
D.V. dinsdag augustus, woensdag augustus & donderdag september.  
We starten  iedere dag in de Hervormde Kerk in Brakel met een verhaal uit de Bijbel, 
gezellig liedjes zingen en daarna mag je aan de slag met timmeren en knutselen 
op het Marktplein.  
 
En weet je wat nu zo leuk is ? Het thema van dit jaar is  
Dus je snapt het zeker al  deze week gaat ook                            
Benieuwd wat dat te betekenen heeft? Geef je dan snel op voor deze week!  
Opgeven kan tot uiterlijk juli  
 
Op de achterkant van dit papier staat uitgelegd hoe je je op kan geven en nog wat 
informatie voor je ouder(s)/verzorger(s). 

‘Alles andersom!’ ‘Alles andersom!’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Opgeven voor de VBW gaat dit jaar voor 
het eerst via de website 

Daarvoor moet u zich eerst registreren  
op de site, daarna kunt u inloggen  

en uw kind(eren) opgeven.  
 
 

 

Deelname aan de VBW is gratis, 
 maar we  willen u als ouder(s)/verzorger(s)  

wel vragen om ons deze week te komen helpen. 
 Alleen met uw hulp is het mogelijk  

om de Vakantie Bijbel Week te realiseren 
 en op een verantwoorde manier te laten verlopen. 

 
Wanneer en waarvoor we hulp kunnen gebruiken  

staat vermeld op de site. Bij opgave van uw kind(eren) 
 kunt u gelijk invullen wanneer en waarmee u ons kunt helpen. 

Enkele weken voorafgaand aan de Vakantie Bijbel Week  
krijgt u via een email van ons te horen  

wanneer en bij welke activiteit u bent ingedeeld. 
 

Komt u helpen en heeft u een kind onder de  jaar? 
 Speciaal voor deze kinderen is er oppas 

 op de bovenverdieping van ‘de Terp’ 
Burgemeester Posweg 

Let op !  Oppas is alleen ’s morgens aanwezig 
 
 

Mocht u vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met 

Corine Duijzer             
 

Houdt de website van de VBW goed in de gaten. 
De weken voorafgaand aan en tijdens 

de VBW zullen wij u hierop informeren 
over de laatste ontwikkelingen! 

 

http://www.vbwbrakel.nl/

