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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Yes, nog één week en dan is het  Kerst. Dus weer tijd voor de Advenst-
weken. 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
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knutsel

Kijkdoos Kerstdoos

Wat heb je nodig:
• Schoenendoos
• Print van plaatjes
• Kleurtjes
• Schaar
• Lijm
• Doorzichtig papier

Doen:
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.

Kijkdoos Kerststal plaatjes

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 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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puzzel

Hieronder zie je een invulpuzzel. Vul de juiste familieleden in de puzzel. 

Deze woorden kun je invullen:
tante – oom – broer – opa – oma – vader – moeder – grootvader – grootmoeder

1. Hoe noem jij de broer van je moeder?
2. Hoe noem jij  de zus van je vader?
3. Ander woord voor opa.
4. Hoe noemt jouw moeder jouw opa?
5. De zoon van je moeder.
6. Hoe noem jij de moeder van je vader?
7. Hoe noem jij de vader van je moeder?
8. Ander woord voor oma.
9. Hoe noemt jouw vader jouw oma?
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spel

Kerst is de tijd om samen tijd door te brengen met familie en vrienden. Spelletjes zijn leuk om 
samen wat gezelligs te doen.  Waarschijnlijk heb je genoeg spelletjes thuis die je leuk vind om te 
spelen. En dat kan natuurlijk ook, maar onderstaand spel is ook erg leuk.

Leg op onderstaande kaart iets lekkers, het doel van het spel is zoveel mogelijk lekkers te eten, 
als degene die gaat spelen even de kamer verlaat. Kunnen de andere bepalen welk van het 
lekkers niet  gegeten mag worden. Als degene die speelt terug komt mag hij/zij het lekkers 
opeten, totdat hij/zij bij het vooraf bepaalde plaatje komt waar de groep zei dat het lekkers daar 
niet gegeten mag worden. Degene moet nu stoppen met het lekkers eten. Nu is de volgende aan 
de beurt.

Benodigdheden:
Printer, iets lekkers  ( je kan denken aan M&M’s, Skittels, snoepjes, kerstkransjes)
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