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Mozaiek Kids

Hoi geliefd kind,

Vandaag waren Ollie en Sophie heel bang. Je kunt bang zijn voor dingen die 
gaan gebeuren of waarvan je denkt dat ze gaan gebeuren, maar niet echt zijn. 
God is altijd bij jou en wil je helpen om je angst weg te halen en natuurlijk kun 

je er ook altijd over praten met eeng root iemand. De leerlingen van Jezus 
waren ook bang op de boot tijdens een storm. Jezus hielp hen, zo helpt Jezus 

ons nu nog steeds!
Hieronder kun je weer knutselen, maar ook staat er een kleurplaat, puzzel en 

spel .
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



Mozaiek Kids

knutselen

Print de volgende pagina uit. Iedere week komt er een emotie bij die je in een vierknat vlak kan 
plakken. Knip ook de pijl uit en plaats deze doormiddel van een punaise (of iets wat je in huis hebt) in 
het midden van de vier vakken.
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Mozaiek Kids

knutsel

Nodig: 
• Werkbladen op stevig papier (blad 3 eventueel op blauw papier)
• Kleurpotloden/sti� en
• Saéprikker
• Blauw papier
• Schaar 
• Lijm

Doen:
1. Print de werkbladen uit en kleur werkblad 1 en 2 in en knip ze uit. 
2. Als blad 3 op wit is uitgeprint, maak deze dan blauw en knip deze ook uit.
3. Begin met de stroken (de zijkanten van de boot van blad 2). Knip dit eerst uit, dus laat A en B aan 

elkaar en houd 1 geheel. Vouw het dubbel en knip alle hoekjes tussen de plakstrookjes weg. Knip 
daarna A en B los van elkaar, dit scheelt knipwerk.

4. Lijm vervolgens de beide delen aan elkaar. Doe lijm op het rechthoekige vlak met daarop de tekst 
lijmvlak en plak nu de andere strook eraan vast. 

5. Neem nu het koppelstuk van blad 1 en plak die tussen de beide zijkanten.
6. De zijkanten zijn nu gekoppeld, vouw nu alle lijmvlakjes onder en boven om en lijm het geheel 

eerst op de onderkant van de boot en zet het mooi in model. 
7. Knip nu de opening uit het deel voor de bovenkant van de boot van blad 1. Lijm dit bovenop het 

deel dat al klaar is. Nu zit het bootje in elkaar.
8. Lijm het geheel in het midden van het watervlak van blad 3 (vorm van de boot, maar iets groter)
9. Neem een satéprikker als mast voor de zeilen, prik ermee een gaatje in de boeg en haal er nu een 

stukje af zodat de lengte passend is, Pal de satéprikker vast aan de onderkant van de binnenkant 
van de boot.

10. Doe wat lijm achter de rechte rand van het grote zeil (blad 2) en lijm het op de prikker, doe nu 
lijm langs de rechte rand (voorzijde) van het kleine zeil (blad 1) en lijm die er op gewenste hoogte 
achter. 

11. Vouw de poppetjes die je erin wilt hebben dubbel, vouw de voetjes naar voren en gebruik die als 
lijmvlak, vouw de lijmstrookjes naar achteren zodat daarmee het poppetje kan staan, lijm nu het 
poppetje op elkaar, doe vervolgens lijm onder de voeten en plakstrookjes en lijm ze op de plek 
die je wenst.

12. Knip de golven uit en lijm deze links en rechts op de zijkanten van de boot, let op dat de golven 
de goede kant op gaan, ze varen tegen de golven in.
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werkblad 1
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werkblad 2



Mozaiek Kids

werkblad 3



Mozaiek Kids

kleurplaat



puzzel
Tijdens Ollie en Sophie noemen ze veel dingen op waarvoor ze bang waren?
Waar kun je bang voor zijn? Kun je alle antwoorden vinden?

Antwoorden:
1. Verstoppen, 2. Nerveus, 3. Spinnen, 4. Gevoelens, 5. Nachtlamp, 6. Angst, 7. Hoogtevrees, 8. Bevreest, 9. Kippenvel, 10. Gillen, 11. Muis, 
12. Schaduw, 13. Kraken, 14. Schrikt/ Slang, 15. Wezel, 16. Eng, 17. Wegrennen



Mozaiek Kids

spel

Jullie hebben geleerd dat bang zijn ook een emotie is en dat 
het ook goed is dat je soms bang bent. Print  onderstaand 
formulier uit. knip uit en plak op stevig papier. Knip het nu 
nogmaals uit (of knip het direct op stevig papier uit). Zet de 
dobbelsteen in elkaar.

Gooi met de emotiedobbelsteen en beeld iets uit wat met de 
gegooide emotie te maken hee� .
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spel


