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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
Yes, nog één week en dan is het  Kerst. Dus weer tijd voor de Advenstweken. 

Vandaag zag je de derde aflevering met als thema ‘Wie is mijn familie?’
Wie is jouw familie? Eigenlijk zijn wel allemaal familie van elkaar, want we 

zijn allemaal door God gemaakt. Aan familie kun je vertellen als je bilj bent of 
verdrietig. Je helpt elkaar en zorgt voor elkaar. Jezus had ook familie, kun jij 

een paar familieleden opnoemen? Heb je al het Adventsproject op de website 
‘ollieensophie.nl’ ontdekt? 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.knutselidee.nl/kerst/kerststal.htm
https://www.schoolplaten.com/knutselen-kijkdoos-kerststal-dl26774.jpg
<a href=’https://nl.freepik.com/vectoren/uitnodiging’>Uitnodiging vector gemaakt door gstudioimagen - 
nl.freepik.com</a>
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/clipart-family-members-67888353



Kijkdoos Kerststal

Nodig:
• Print van de plaatjes
• Schoenendoos
• Kleurpotloden/stiften
• Lijm
• Schaar

Een kijkdoos maken van de kerststal is een leuk knutselwerkje voor de kerstdagen. En dan kan je 
de visite de kerststal laten zien.
In het Pdf-bestand hieronder vind je drie pagina’s met plaatjes voor de kijkdoos. Print deze eerst 
uit.

Hierna kun je de plaatjes allemaal mooi inkleuren. Knip daarna alle figuren uit en plak ze op een 
leuke manier in de kijkdoos. Waar je alles plakt mag je zelf weten. Kijk wel regelmatig even door 
het kijkgat of je figuren niet te veel voor elkaar plakt want dan zie je de achterste niet natuurlijk.

Het principe van een kijkdoos ken je vast wel. Op de pagina www.knutselidee.nl onder Kijkdoos 
kun je een uitgebreide omschrijving vinden.

Zo heeft Jezus zijn hele familie bij elkaar.
Hij houdt van iedereen, maakt niet uit wie of wat je bent.
Ook houdt Hij van alle dieren
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knutselen
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puzzel

Hieronder zie je 6 puzzels van verschillende familieleden. Print de familieleden uit en knip 
ze over de lijnen in drieën. Schud alle puzzelstukjes door elkaar. Kun jij de familieleden nu 
weer goed maken? Kun je ook andere grappige combinaties maken?
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spel

Ollie en Sophie hadden het over hun familie, nu kan elk familie er anders uit zien. 
Wie hoort er bij jouw familie?
Dobbel je familie bij elkaar.  Misschien ben ik iemand vergeten die wel bij jouw familie 
hoort die kun je dan zelf tekenen. En wie heeft als eerst zijn gezin bij elkaar gedobbeld. Je 
mag maar 1 dobbelsteen per keer gooien.  En vink af op het lijstje als je juiste onderdeel 
het gegooid. ( jongen kan broer of neefje zijn)

Benodigdheden :
Printer, kleurtjes, schaar, lijm.
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