
NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Net hebben jullie weer een mooi verhaal gehoord over Noach. Wow wat 
bijzonder is dat. Kan jij het je voorstellen dat je ineens een hele grote boot 

gaat bouwen, zonder water om je heen. God zei tegen Noach dat hij een boot 
moest bouwen en Noach deed het. Hij luisterde naar wat God hem zei. Wat 
een held ben je dan. Misschien wil God ook wel eens iets tegen jou zeggen. 
Ollie en Sophie hebben ons geleerd dat dit op verschillende manieren kan, 

door bijvoorbeeld een liedje of een gedachte. Onthoud goed, dat het altijd iets 
goeds is! Hieronder vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.heartcry.nl/
www.jufsanne.com

Mozaiek Kids



Mozaiek Kids

Nodig:
• Bouwplaat op stevig papier (zie het werkblad hieronder)
• Kleurpotloden/stiften
• Schaar 
• Lijm
• Stuk karton

Doen:
1. Print de bouwplaat op stevig papier uit.
2. Kleur de plaat in.
3. Knip alles uit langs de doorgetrokken lijnen.
4. Vouw de gestippelde lijnen om.
5. Plak de boot in elkaar (zie het voorbeeld op het werkblad).
6. Ze de boot op een stuk karton en zet de dieren er omheen.

Mozaiek Kids

knutselen







Mozaiek Kids

Woordzoeker: vind de woorden in de woordzoeker?

Mozaiek Kids

puzzel

noach 
schatkaart
ollie 
praten

sophie 
liedje
hond 
hamer

wind 
zaag
vlieger
dieren

boot 
brood
gedachte 

Welke zin kun je maken van de overgebleven letters?

Antwoord: God wil het beste voor jou!
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proefje

Noach krijgt van God instructies om een boot te bouwen. Noach luistert goed hoe de boot/ark 
eruit moet komen te zien.
Jullie weten vast wel dat een boot op het water kan blijven drijven en dat een boot niet zinkt.

Pak een bak en vul deze met water.
Zoek allerlei spulletjes en doe ze in de bak met water. Bedenk vooraf of het voorwerp blijft 
drijven of dat het zal zinken en waarom. Test het daarna uit. Klopte je voorspelling? Misschien 
dat papa of mama wel wil uitleggen waarom het ene voorwerp wel blijft drijven terwijl het 
andere voorwerp naar de bodem zinkt.

De volgende materialen zou je kunnen gebruiken:
(steen, knikker, spons, beker, wasknijper, paperclip, spijker, kurk, legoblokje, potlood, lepel)


