
Deze drie blijven:
geloof, hoop en liefde.

maar de LIEFDE
is de grootste.

P A U L U S

NIEUWSBRIEF
RKG-YURLS-YOUTUBE

2 februari 2020

DE GROTE DRIE

Sinds ik startte met het verzamelen van

godsdienstlinks blijven Yurls, RKG-

nieuws én het YouTube-kanaal over.

Hoewel YouTube snel groeit, blijft Yurls

de belangrijkste !

                                                                Luc

NIET TE MISSEN

Vooraan een opvallende nieuwigheid,

een super-link, materiaal voor...

zeker niet te missen !

Nieuwe liedjes

40dagentijd

https://liedjesbijbel.nl/liedjes/
http://www.dodhasselt.be/images/rkgbao/Delen%20is%20vermenigvuldigen%20bouwstenen%20word.docx
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Klik hieronder door naar de downloadpagina

voor tips voor deze Internationale Dag van

de Hoop. Meer info in de video ... 

En schrijf hieronder in voor de toespraak 

 van zuster Jeanne Devos.

 

Powerpoint 
'liefde en vriendschap'

BIJNA ALLES VOOR
DE 40DAGENTIJD
OP YURLS

 

OOK EEN AANBOD
VOOR  
VALENTIJNSDAG

 

meer dan 50 liedjes
over liefde en vriendschap

YouTube-video's

https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOmyO27FTfpGRsq1mV0mpqUn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOkfzWeh0WoBQbpumbxv2Mk9
https://godsdienstklas.stackstorage.com/s/ipNsmMzEq3hLlei/login
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=4036161
https://www.kerknet.be/sites/default/files/duidingsmoment%20scenario%20tips%20dag%20van%20de%20hoop%20DEF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CJTHfR53Ge8
https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/bijbelevent-2020-schepping,-klimaat-en-profetische-kritiek
https://kieskleurtegenpesten.be/
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/929258#boxes-container


LERARES EVA
SCHRIJFT  BOEK
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Binnenkort verschijnt 'Passie en Twijfel', een

boek van collega-leerkracht Eva Vromman. 

Klik op de cover rechts voor meer info.

12 BUITENGEWONE  MENSEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=IH3bgm2hdP0
https://readymag.com/1699189/


NIEUWSBRIEVEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op de enveloppe om de nieuwsbrieven

te openen !

WACHTWOORD

 

Bij sommige downloads tref je een

sleuteltje aan.

Het wachtwoord om deze documenten te

ontsluiten vinden abonnees in de inleiding

van deze nieuwsbrief.

 

Deze downloads zijn bedoeld voor 

persoonlijk (klas)gebruik, dus niet om te

publiceren !

 

EEN KIJKJE NEMEN

Telkens kies ik enkele verrassende

video's uit: oudere of recentere,

informatieve of ontroerende, ... .

NIEUWE
AFSPEELLIJSTEN
OP YOUTUBE

Hieronder enkele recent toegevoegde

lijsten op het YouTube-kanaal:

Thomas, Leuven

Bijbelin1000sec.
EenFijneDag

liedjes 'delen'

liedjes 'liefde-vriendschap'

video's 'liefde-vriendschap'

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOmsKMsqtQAeFr-x9baSCIrJ
https://mailchi.mp/eb0f92fcb327/bijbel-in-1000-seconden-30-april-820605?e=ecabc25a90
https://www.eenfijnedag.be/nieuwsbrief/2020-01par.html
https://cdn.flxml.eu/r-c1f6546354c1ca1bc5d85f451e36cd44
https://www.youtube.com/watch?v=AOf5MIwGfZw
https://www.youtube.com/watch?v=JSvl1M2Xrok
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOkvv0omQ6Doti8Mxsy7WZzL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOmyO27FTfpGRsq1mV0mpqUn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnx7i_81qdOkfzWeh0WoBQbpumbxv2Mk9


Meest bekeken op YouTube de voorbije dagen: 
de video's over Damiaan én de liedjes voor vieringen.

Neem eens een kijkje bij de leermiddelen van collega Hilde M.

En er is ook nieuws op de site van Godly Play Vlaanderen !

Een link werkt niet meer, je vindt een liedje/video niet meer
 op Yurls: druk op de help-knop en vul het formulier in.

KORT

Nog enkele linkjes en weetjes.

Meestal volstaat het te klikken op de

illustratie of logo om naar de website

te gaan.

De nieuwste downloads al gezien ? En... heb je het 
wachtwoord ontdekt in je e-mail ?

Dit schooljaar staat het thema 'hoop' centraal... Volgend
schooljaar het thema 'vreugde' !

https://www.youtube.com/channel/UCw_4Jokm31jq1QkeTnsuI1w
https://www.klascement.net/lesmateriaal/?extra_url=&cmdFilter=filter_activated&q=hilde+mangelinckx
https://www.kerknet.be/organisatie/godly-play-vlaanderen
https://rkgnieuws.blogspot.com/p/blog-page.html
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/contact

