
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben jullie de eerste aflevering gezien van de serie ‘Schat-
kist vol verhalen’ Vandaag hebben we meer gehoord over David. Was 

wat dat een bijzondere jongen. Zou jij wel een David willen zijn en 
waarom?  We hebben weer veel dingen geleerd. Dat je voor anderen 

mag zorgen en helpen. Ook hebben we geleerd dat God een plan 
heeft met ons leven. Nu al maar ook later. Soms weet je dit plan nog 

niet, maar heb geduld, God gaat het jou vertellen. 
Hieronder vind je weer een knutsel, kleurplaat, puzzel en spel! 

Veel plezier! 
 

Groetjes Ollie en Sophie 
 

 Bronvermelding: 
Gelovenisleuk.nl  
https://nl.freepik.com/vrije-vector/kinderen-en-beroepen-icons-set_3792116.htm?query=beroep-
en 



Mozaiek Kids

knutsel

GOD VERGEET MIJ NIET en dat is ook een belofte aan Zijn volk. 
Hij heeft het nooit te druk voor ons, Hij ziet alle dingen en vindt ons bijzonder en Hij ziet naar 
ons om, Hij vergeet ons niet. 
 
Nodig: 
Print van de werkbladen hieronder 
Kleurpotloden/stiften 
Schaar’ 
Lijm  
 
Doen: 
1. Kies welk blad je wil, het jongen of meisje. 
2. Kleur het blad in 
3. Kies weer of je er een bloem of hart op wil plakken. 
4. Knip de bloem of het hart uit en kleur deze in. 
5. In het hart kun je ook nog je eigen naam schrijven. 
6. Plak de bloem of het hart in het midden van het grote hart die vastgehouden wordt door de 
jongen of het meisje.  
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puzzel



Mozaiek Kids

spel

 Bij Ollie en Sophie hadden ze het over allerlei beroepen.  
Wat weet jij over een beroep? 
 
Nodig: 
- Printer (kaart uitprinten)  
- Pen (per persoon) 
- Papier 
- Zandloper, stopwatch 
 
Je kunt dit spel alleen doen of met andere kinderen.  
Gooi met iets (bijvoorbeeld een dobbelsteen) op de kaart met de beroepen. 
Schrijf zoveel mogelijk op wat bij dit beroep hoort in een bepaalde tijd? 
Denk bijvoorbeeld aan soort kleding bij beroep, specifieke voorwerpen voor beroep, wat doet 
hij/zij specifiek. 




