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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Yes, nog aan aantal weken en dan is het alweer Kerst. Dus weer tijd 
voor de Advenstweken. Vandaag zag je de eerste aflevering met als 

thema ‘Wie is mijn gezin?’ Wie wonen er bij jouw thuis in het huis? Elk 
gezin is weer anders zelfs elk mens is anders. Ook al zijn we allemaal 
anders en snappen we de ander niet zo goed, samen zijn is toch leu-

ker dan alleen! Ga je ook weer samen mee knutselen? 
Heb je al het Adventsproject op de website ‘ollieensophie.nl’ ont-
dekt? Hier vindt je een mooie aftelkalender en voor elke dag weer 

leuke activiteiten. Hierbij nog extra activiteiten om te doen, zoals een 
knutsel, kleurplaat, puzzel en een spelletje.

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.jufsanne.com/thema/kerstmis/kerstmis-ruimtelijk-knutselen/ 
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knutsel

Nodig:
• Bruin papier van 20 x 20 cm
• Gekleurd papier (raam)
• Lijm
• Schaar
• Prikpen
• Bierviltje/karton
• Kopie van het blad hieronder (eventueel kunnen de figuren ook zelf getekend worden)

Doen:
1. Vouw van het bruine papier een vlieger en vouw de brede punt naar achteren.
2. Beplak de cirkel met bruin papier 
3. Teken een raam van gekleurd papier en plak deze op de tent
4. Vouw de flappen van de vlieger naar achteren.
5. Plak de vlieger aan de brede punt vast op het bierviltje/stevig karton
6. Plak de kerstfiguren vast.
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Tekenen

Hieronder zie je een huis. Kun jij net als Ollie en Sophie al je gezinsleden erin tekenen?
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puzzel

Kun jij de rebus oplossen?
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spel

Ollie en Sophie hadden het over hun gezin, nu kan elk gezin er anders uit zien. 
Wie hoort er bij jouw gezin?
Zorg dat jouw gezin bij de finish komt.  Maak van de namen hieronder jouw gezin. Mis je namen, 
dan kun je deze eronder nog bij schrijven. Knip ze uit en vouw het vouwstrookje om, zodat je 
gezinslid blijft staan. Je gooit omdebeurt met 1 dobbelsteen. Wie heeft als eerst zijn hele gezin 
veilig in huis? 

Benodigdheden: 
Printer, schaar en een dobbelsteen. 
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spel


