
NIVEAU

Hoi geliefd kind,
Vandaag hebben jullie de tweede aflevering gezien van de serie ‘Schatkist vol 
verhalen’ Vond jij het ook zo spannend? We vonden het wel jammer dat Delila 

toch gemeen deed tegen Simson. 

We hebben wel veel geleerd van deze aflevering.Dat je altijd een keuze hebt en 
dat je moet proberen de goede keuze te maken. Probeer te kiezen voor liefde 

in plaats van ruzie! Je hoe�  dit niet alleen te doen, Jezus wil jou hierbij helpen. 

We hebben weer veel dingen geleerd. Dat je voor anderen mag zorgen en 
helpen.  

Hieronder vind je weer een knutsel, kleurplaat, puzzel en spel! 
Veel plezier! 

Groetjes Ollie en Sophie 

Bronvermelding: 
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/40-bijbelverhalen/658-simson-sterke-held-en-
simson-met-ezelskaak#gsc.tab=0
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knutsel

Nodig: 
• Print van de volgende 2 pagina’s
• Kleurpotloden/sti� en
• Schaar
• Lijm
• Wol

Doen: 
1. Print de pagina’s hieronder uit.
2. Kleur de plaat met daarop Simson in
3. Laat de kinderen haar maken op het hoofd van Simson, dit moet lang haar zijn, ze   
 kunnen natuurlijk ook met sti�  o.i.d. het erop tekenen.
4. Plak Simson op 2e pagina. Dit is de omlijsting. 
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kleuren

Mozaiek Kids



puzzel

Vind de juiste woorden die te horen en/of zien waren in de Ollie en Sophie dienst.

Als je alle woorden goed hebt, kun je met de letters die in de vakken staan met een cijfer een zin 
maken. Weet jij welke zin?

Als je een keuze moet maken, stel jezelf dan de volgende vraag:
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spel

Keuzes maken. 
Lees hieronder steeds de twee keuzes en vertel welke je kiest en waarom.

Zomer of winter 
Rustig of Druk 
Patat of pannenkoeken 
Strand of Zwembad 
Rood of Blauw 
Onkruid of Bloemen 
Slapen of Wakker zijn 
Kroket of Frikandel 
Lego of knutselen 
Sneeuw of Regen 
Winkelen of Musea bezoeken 
Pretpark of Dierentuin 
TV of tablet 
Samen spelen of alleen spelen 
Groente of Fruit 
Noordpool of Zuid-Afrika 


