Vormingshuis
Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be
www.debron-har.be
* Vormingsprogramma
* Lager onderwijs: Mozes, Elia
* Vormelingen: eigen programma’s

Bibdoc
Informatie- en documentatiecentrum

Tel. 056 73 70 73
bibdoc@debron-har.be
www.bidoc.be/bibdoc
Open: ma t/m vr: 14.00 u. tot 18.00 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Marktstraat 88
8530 HARELBEKE
056 73 70 70
info@debron-har.be
www.debron-har.be

Religiowinkel
Tel. 056 73 70 72
Open : Zie website

Lager Onderwijs
CREATIEVE
INLEEFVOORMIDDAG

MOZES (4 de leerjaar)
Cafetaria
Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be
Open: ma t/m za: 14.00 u. tot 18.00 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

ELIA (5 de -6 de leerjaar)

De Bron biedt u aan :
een creatief en gevarieerd programma
rond een bijbels figuur

Inleefvoormiddag
4e leerjaar

Inleefvoormiddag
5e – 6e leerjaar

MOZES

ELIA

- voor het 4de leerjaar :
rond Mozes (bij voorkeur eerste
trimester)
- voor het 5de- 6de leerjaar:
rond Elia (bij voorkeur tweede of derde
trimester)

Praktisch
- Een dinsdag- of vrijdagvoormiddag,
van 09.00 u. tot 11.30 u.
- Vraag tijdig uw datum aan
(en voorzie een reservedatum).
- 35 euro per beurt, plus 2,50 euro per
kind (drankje, wafel en alle materiaal
inbegrepen).
- Eigen picknick mogelijk mits afname
van een drankje.
- De groep bestaat uit max. 28
leerlingen.
Vlot bereikbaar met fiets, bus of trein.
Eigen vervoer: parking achteraan.

Inhoudelijk:

Inhoudelijk:

- een herbeleven van het bijbels
verhaal van Mozes

- een herbeleven van het bijbels
verhaal van Elia

- pauze met een drankje en wafel
- een creatief gedeelte: het vertrouwen
van Mozes in God. De kinderen gaan
individueel aan het werk en krijgen
hun vertrouwensstaf mee naar huis.
- een bezinnings- en gebedsmoment
op de gebedszolder

- pauze met een drankje en wafel
- een creatief gedeelte: de kinderen
maken individueel in klei ‘hun’ Elia of
een andere figuur uit het verhaal en
stellen dit aan elkaar voor. Hun
beeldje kunnen zij meenemen naar
huis (We vragen een schaaltje mee te
brengen).
- een bezinnings- en gebedsmoment
op de gebedszolder

