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Hoi geliefd kind,
 

Vandaag hebben we het derde verhaal gezien en gehoord. We hebben gezien 
hoe de leerlingen van Jezus met Hem meegaan. We mogen alles bij Jezus 

neerleggen. We mogen Hem volgen. Hij houdt zoveel van ons. Die liefde mogen 
we doorgeven aan de mensen om ons heen. Je kunt de poppetjes en alles wat 
je zag ook thuis maken en dan ook naspelen, hoe leuk is dat! Daarnaast kun je 

ook nog een kleurplaat of puzzel maken en een spelletje doen.
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
jufyvon.blogspot.com 
kleutergroep.nl
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Puzzel

De discipelen van Jezus waren eerst vissers. Ze vingen altijd verschillende soorten vissen.
Voor deze opdracht heb je het blad hieronder nodig.
Kleur de vissen in met de mooiste potloden of stiften die je hebt. 
Knip ze uit en plak ze op volgorde van groot naar klein op papier. 
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Deze dienst gaat het erover dat de kinderen leren om hun leven in handen van Jezus te leggen, 
hem te volgen en keuzes samen met Hem te maken. Ze mogen Hem vertrouwen! 
 
Over het maken van keuzes staat hieronder een leuk spelletje. 
 
 
Print de kaartjes hieronder uit of gebruik ze vanaf het scherm. 
 
Beide items op het kaartje worden genoemd en het kind kiest wat zijn of haar voorkeur heeft. 
Wanneer het kind voor de eerste optie kiest ga je op de bank zitten en ga je voor de tweede 
optie dan ga je voor de bank staan. 



OLIFANT

TIJGER

KNUTSELEN

TEKENEN

BUITEN SPELEN

BINNEN SPELEN

DANSEN

ZINGEN

PIZZA

PASTA

PAARS

BLAUW

PANNENKOEKEN

PATAT

DIERENTUIN

SPEELTUIN

LEGO

IPAD

GEEL

GROEN

ZOMER

WINTER

ZWEMMEN

VOETBAL
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Hoe werkt het? 

1. Elke speler heeft een exemplaar van het blad nodig. Het spel kan gespeeld worden vanaf 1 
speler. 
2. Kies van tevoren met welke versie je speelt. Kijk of je één of twee dobbelstenen nodig hebt. 
Dit staat ook bovenaan het blad. 
3. Speel het spel. Dobbel -> kleur evenveel aantal luchtbellen in. 
4. Wie heeft het blad als eerste vol? 
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