
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag weer een verhaal gezien van Schatkist vol verhalen. Wat duurt 
wachten soms lang, dat was ook voor Ollie, die voor zijn gevoel zo lang moest 
wachten voordat hij jarig was. Weet dat God altijd doet wat hij belooft, alleen 

soms kan het wel langer duren dan je zou willen. Weet Hij hoort je en zal doen 
wat hij belooft, altijd! Hieronder kun je weer knutselen, maar ook staat er een 

kleurplaat, puzzel en spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding: 
https://www.dedeurderhoop.nl/kinderen/content_archief/oude_testament/OT_Abraham,%20Knutsel%20een%20bedje%20voor%20
Isaak.pdf



Mozaiek Kids

knutselen

Knutsel het bedje van baby Isaak

Nodig: 
• Print het werkblad
• 1x gekleurd a4 vel
• huidskleur ppaier
• wit papier voor het laken
• ander kleur ppaier voor de deken
• kleine lapjes stof
• schaar en lijm
 

Doen:
• Knip de handjes en het hoofdje uit het huidskleur-papier
• Knip de rand van het laken uit het witte papier
• teken het baby-gezicht af, vergeet de wangetjes niet
• Knip de deken rechthoek. Alle maten staan op het werkblad
• Plak ze dicht en plak ze aan elkaar tot 1 lange strook
• Plak alles op een gekleurd vel zoals de foto laat zien. 
• Eerst mag je de deken vol met mooie stukjes stof plakken
• Plat dan het laken randje bovenaan 
• Daarna de handjes op de lakenrand 
• Doe het gezichtje er iets achter 
• Lijm de tekst erboven. 
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puzzel

Hieronder staat een puzzel. 
 
Streep alle letters door die meer dan 1x voorkomen. De overgebleven letters vormen een woord… 
Succes!! 

Antwoord: ..............................
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spel
Wachten kan heel lang duren, zoals je zag bij Ollie en Sophie, zeker als je niets anders doet. 
Hoelang is een minuut? 

Nodig:
• Stopwatch, zandloper 
• Ballonnen 
• Of post-its 
• Bal of sinaasappel 
 
Ga 1 min niets doen 
En ga een spelletjes van een minuut doen 
 
Bijvoorbeeld:
• Houd twee ballonnen ophoog met 1 hand 
• Hoeveel post-its kun je op je gezicht plakken in een minuut.  
• Als groep, geef sinaasappel /bal door zonder je handen te gebruiken. 
 
Als je beide gedaan hebt, welke minuut duurde langer? 


