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Hoi geliefd kind,
Het fantastisch avontuur van ‘op ontdekking door Gods schepping. Wat 

heeft God in 6 dagen veel gemaakt. De 7e dag mogen we genieten van zijn 
schepping.  Deze dag mogen we uitrusten van alle dingen die we op de andere 
dagen doen. God heeft dit alles voor ons gemaakt, maar vraagt ons ook wel om 
goed voor de schepping te zorgen, zodat iedereen ervan kan blijven genieten. 

Wat is de schepping toch bijzonder.
Knutsel, kleur, puzzel en experimenteer je mee?

Kijk snel hieronder….

Groetjes Ollie en Sophie
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knutsel

Nodig: 
- kopie van de hieronder afgebeelde schijven (eventueel op dikker papier voor de 
stevigheid)
- kleurpotloden / stiften
- schaar
- splitpen

Doen:
1. Kleur de tekeningen in,
2. Knip de cirkels uit en ook het driehoekje van de bovenste cirkel.
3. Maak de twee cirkel aan elkaar vast door een splitpen door het midden te duwen. 
4. Nu kan je de onderste cirkel draaien om te zien wat God op die dag geschapen heeft.
 



Mozaiek Kids



Mozaiek Kids





Mozaiek Kids

puzzel
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Hallo kids,

Het is de laatste zondag over de schepping de zevende dag, de rustdag. Een dag van ontspanning 
en genieten van de schepping en van elkaar. Vandaag is het zondag en het begin van de 
herfstvakantie. Dus dachten we een leuke uitdaging voor jullie te hebben een speurtocht en doe 
het gezellig samen met vrienden of familie.

 

Deze speurtocht kun je in twee delen doen. 
- Het eerste deel je gaat meer informatie zoeken over de verschillende zoekopdrachten, het zoeken 
kun je in boeken, tijdschriften doen of online (gebruik je internet vraag dat wel eerst aan je ouders.)
- Het tweede deel doe je tijdens een wandeling en kun je ook op verschillende manieren doen. Je 
kunt de opdrachten verzamelen of er een foto van maken (misschien met een telefoon wel netjes 
vragen). 
Veel plezier



Mozaiek Kids



proefjes
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Dit thema gaan we aan de slag met proefjes.
Ben jij ook een professor Verwonder? Kun je de proefjes na doen?

Klik snel op de QR-code hieronder en doe de proefjes na. Let goed op tijdens het proefje wat je 
ervoor nodig hebt!

Veel plezier!


