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Mozaiek Kids

Hoi geliefd kind,

We hebben weer gekeken naar een filmpje van een schatkist vol verhalen. 
Sophie deed dingen die niet aardig waren. Ze deed deze dingen omdat 

vriendinnen het zeiden. Dat is niet aardig. Probeer altijd alleen maar dingen 
te doen, die jezelf ook echt wil doen. Dat zullen sommige vrienden niet leuk 
vinden, maar 1 iemand heel erg leuk, dat is Jezus. Er is 1 vriend die altijd je 

allergrootste vriend blijft en dat is Jezus. Hij, onze Vriend, moeten we proberen 
te volgen en dan gaan we steeds meer op hem lijken. Hieronder kun je weer 

knutselen, maar ook staat er een kleurplaat, puzzel en spel .
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



Mozaiek Kids

knutselen

Nodig:
• Print van werkbladen
• Kleurpotloden/stiften
• Schaar
• Lijm
• Rode wol

Doen:
1. Print werkblad 1 en 2 uit. Er staan meerdere poppetjes op, voor eventueel grote groepen.
2. Kleur ze in.
3. Knip de raamopening eruit.
4. Doe een rode draad door het raam en plak die aan de achterzijde vast, met lijm of plakband.
5. Knip Rachab uit.
6. Vouw de armen naar voren en iets naar boven.
7. Doe lijm op het plakstrookje van Rachab en schuif het achter het raam, de armen moeten naar 
voren steken.
8. De verspieders hebben een voor- en achterzijde. Knip deze uit.
9. Doe lijm tussen de voor- en achterkant van de verspieders en doe het touw tussen de benen en 
armen vast plakken.











Mozaiek Kids

spel

Om de stad Jericho in te nemen, moesthet volk Israel om de stad Jericho lopen.6 
dagen. Het ging erom om te laten zien dat God groot is.

Maak een wandeling (misschien 6x) en praat over wat je van God ziet, merkt, wat God 
gedaan heeft in jou leven.


