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Hoi geliefd kind,

Vandaag zijn we begonnen aan een nieuw avontuur. We gaan op ontdekking 
door Gods schepping. Wij vinden dat echt heel gaaf. God hee�  zoveel mooie 

dingen gemaakt. Vandaag hebben we gehoord over licht en donker. Echt 
bijzonder. De proefjes die professor Verwonder doet zijn ook zo gaaf. Wat is de 

schepping toch bijzonder.
Knutsel, kleur, puzzel en experimenteer je mee?

Kijk snel hieronder….

Groetjes Ollie en Sophie

Bronnen:
geloventhuis.nl
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knutsel

We gaan aan de slag met Gods schepping in een kijkdoos. We gaan elke week onze 
kijkdoos een stukje vullen. Vraag snel aan papa of mama of jullie een (schoenen)doos 
hebben en kijk op de site wat je voor deze week kunt maken!

Veel plezier!



Mozaiek Kids

kleurplaat

Dit keer geen kleurplaat, maar we gaan zelf een tekening maken.
We maken eerst een mooie tekening, deze gaan we daarna helemaal donker maken. 
Maar gelukkig maken we daarna de tekening vol licht en kleur! Doe je mee?

Nodig:
- stevig wit vel papier
- verschilllende kleuren wasco
- zwarte verf
- kwast
- krabbertje of iets scherps waarmee je het zwarte van het papier kan krassen.

Doen:
1. Maak het witte vel vol met wasco. Je kunt gewoon allerlei kleuren door elkaar tekenen. 

Maak er gewoon iets moois van. Zorg ervoor dat je het hele papier kleurt met wasco.
2. Ga daarna met zwarte verf over jouw tekening heen, maak het hele vel zwart.
3. Nu even de verf laten drogen.
4. Nu kun je met een voorwerp met een scherp puntje op het blad krassen, je zult zien dat 

de wasco weer tevoor schijn komt. Je kunt nu iets moois eruit krassen.



puzzel

Licht en donker zijn tegenstellingen, het is precies het tegenovergestelde. Kun jij nog meer 
tegenstellingen vinden?

Nodig:
Print het werkblad op de volgende pagina uit.
Potloden/sti� en.

Verbind de plaatjes die het tegenovergestelde van elkaar zijn.
Om het een kleurig geheel te laten worden kan je elke keer een andere kleur gebruiken.

Mozaiek Kids



Mozaiek Kids



proefjes

Dit thema gaan we aan de slag met proefjes.
Ben jij ook een professor Verwonder? Kun je de proefjes na doen?

Klik snel op de QR-code hieronder en doe de proefjes na. Let goed op tijdens het proefje wat je 
ervoor nodig hebt!
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