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Mozaiek Kids

Hoi geliefd kind,

De afgelopen weken ging het over emoties. Vandaag was alweer de laatste 
keer en ging het over de emotie blij. Dat is gelukkig een hele fijne emotie en we 

hopen dat je je heel vaak blij voelt. 
Wij waren niet de hele tijd blij, want we verloren met het watergevecht en we 

hadden niet genoeg geld voor de bingokaarten. Ook was het knap van Sophie 
dat ze blij was voor Ollie, omdat hij had gewonnen. Je kunt blij zijn, maar er 

ook voor zorgen dat je blij wordt. God wilt je daarbij helpen om bijvoorbeeld 
ook blij te zijn voor een ander.

Hieronder kun je weer knutselen, maar ook staat er een kleurplaat, puzzel en 
spel . Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie
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knutselen

Print de volgende pagina uit. Iedere week komt er een emotie bij die je in een vierknat vlak kan 
plakken. Knip ook de pijl uit en plaats deze doormiddel van een punaise (of iets wat je in huis hebt) in 
het midden van de vier vakken.
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knutsel

Nodig:
• Print werkbladen
• Kleurpotloden/sti� en
• Schaar
• Lijm

Doen:
1. kleur de onderdelen in.
2. knip alles uit.
3. Lijm de benen met de voeten en nog een klein stukje voor het lichaam langs, je doet de lijm op 

de voeten van het basisdeel en nog een klein stukje erboven tot aan de rand van het jasje en daar 
lijm je dus de benen op vast, de knieën moeten losblijven zodat het hart er later achter gescho-
ven kan worden. 

4. Lijm de harten met de achterzijde tegen elkaar aan.
5. Schuif het hart achter de benen van het mannetje.
6. vouw nu de armen om het hart heen.

Tip: filmpje:  https://youtu.be/QkO2y2rAfuA
Dit YouTube filmpje is erg handig en duidelijk!
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werkblad 1
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werkblad 2



Mozaiek Kids

kleurplaat



puzzel
Ollie & Sophie - kamperen

Antwoorden puzzel, Ollie en Sophie kamperen (Blij)
1. Beppie, 2. Verf, 3. Marshmallow, 4. Watergevecht, 5. Caravan, 6. IJs , 7. Blauw, 
8. Bingo, 9. Krokodil, 10. Afwas, 11. Frikandel , 12. Kampvuur
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spel

Omdat het alweer de laatste keer is van deze serie sluiten we af met een leuk gezelschapsspel. 
Hieronder vinden jullie het spel wat je kunt printen. Hieronder staat de uitleg van het spel. Veel 
plezier

Gezelschapsspel Spelregels:  Gooi met de dobbelsteen, tel het aantal ogen en zet je pion op de 
juiste plaats.  Wanneer je op een smiley staat, boots je de smiley na (bijvoorbeeld bang kijken)  Sta 
je op een leeg vakje? Loop een rondje rond de tafel! Je kunt zelf natuurlijk ook andere opdrachten 
bedenken voor de lege vakjes.
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spel


