voor alle kinderen
rondom De Vredehorst

21 februari

28 februari

7 maart

Het verhaal van vandaag heet “Stel je
voor”.
Kan je een strip maken? Stel jezelf in 4
vakjes voor; waar je bent geboren, hoe je
gezin eruit ziet, je huisdier, je huis… of
andere dingen over jezelf.
Je mag het schrijven, tekenen of allebei!

Mozes en Aäron zijn broers.
Samen beleven ze een bijzonder
avontuur.
Kan jij vandaag of deze week ook
iets leuks doen met je familie?
Speel bijv. samen een
gezelschapsspel.

Vandaag gaat het verhaal over
luisteren.
Neem deze week eens de tijd om met
iemand te (video)bellen die je een
tijdje niet hebt
gezien of
gesproken.

14 maart

21 maart

In het verhaal van vandaag verandert de
staf van Mozes en Aäron in een slang.
Kan jij ook een mooie slang knutselen?
Vraag maar aan je ouders of ze een mooie
foto van het resultaat op de Facebookpagina Vredehorst Young willen plaatsen.

Het weer: kunnen we dat
veranderen? Mozes kwam samen
met God een heel eind! Vandaag
kunnen we een leuk proefje
doen.
Je hebt nodig: een diep bord met
daarin water met een kleurtje
(bijv. m.b.v. ranja), een
waxinelichtje en een doorzichtig
glas.
in het midden van het bord
plaats je een waxinelichtje. Deze
steek je aan. Eenmaal goed
brandend zet je het glas op de
kop om het waxinelichtje heen.
Het waxinelichtje zal doven en
het water…….
Tip voor de ouders: zoek op
YouTube naar het proefje met
stijgend water.

Let op: voor zondag 28 maart moet
je op zaterdag 27 maart beginnen.

28 maart
Voorafgaande aan de dienst heb je
een mooie paasstok gemaakt. Loop
een leuk rondje door de tuin of de
straat met je mooie paasstok. Je mag
een foto sturen voor zaterdag 14.00
uur naar amreinders@hotmail.com.
Dan kunnen we de foto’s op 28 maart
laten zien tijdens de
Palmpasendienst.

4 april
Dans en maak vrolijke geluiden met ons mee tijdens het filmpje van Mozes en Aäron. Het is ook super leuk om zelf nog
een muziekinstrument te maken. Bijvoorbeeld:
- een panfluit van rietjes
- een shaker van een wc-rol met rijst en een ballon
- een trommel van een oude doos
Versier hem maar en de foto mag geplaatst worden op de Facebookpagina van
Vredehorst Young.

