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Ouders: 
les 2 • bijlage 5

� Read the story of the ten lepers from a
children’s Bible, such as The Beginner’s
Bible (Luke 17:11-19).

� Ask your child about the “thank you”
card they made and help them deliver it.

� Remind your child that when they say,
“thank you,” they are making a right
choice. During the week, affirm them
when they choose to say, “thank you.”

� Together, repeat the truth of the day
with the motions your child learned.
Jesus (point up) wants us to make
(thumbs up) right choices.

� Pray together with your child and ask
Jesus to help your child make the right
choice to say, “thank you.”

Family Activity: 
Saying “Thank You”

Hey, friend!
Today we heard the
Bible story about
how Jesus healed 
ten lepers. One
leper made the
right choice to 
say, “thank You.”
Remember, Jesus
wants us to make
right choices.
Enjoy the fun 
activity below.
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Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen je uit om met je kind het thema dankjewel zeggen van 
deze zondag de komende week verder uit te werken.

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. 

We hoorden het verhaal over tien zieke mannen die 

Jezus beter maakte. Eén man koos ervoor om terug te 

gaan naar Jezus om ‘dank U wel’ te zeggen. 

Onthoud dit: Jezus wil dat wij goed leren kiezen. 

• Lees met je kind het verhaal over de tien 
 melaatsen uit Lucas 17:11-19 nog eens uit een kinderbijbel. 

• Vraag je kind voor wie hij de ‘dankjewel-kaart’ heeft gemaakt. 
 Zorg ervoor dat de kaart de juiste persoon bereikt.

• Let er deze week samen op wanneer je ‘dankjewel’ tegen elkaar kunt 
 zeggen. Vind je het leuk om dankjewel te zeggen? En is het leuk als iemand 
 het tegen jou zegt?

• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: 
 Jezus (wijs omhoog) vindt het fijn (duim omhoog) als we ‘dank U wel’ 
 (handen vouwen) zeggen.

• Bid samen met je kind en vraag God of Hij je kind wil helpen om goed te 
 leren kiezen en dankjewel te leren zeggen.

• Schrijf de cijfers 1 tot en met 10 op. Pak tien van je blokken of knikkers of zo
 iets en maak er sommetjes mee. Haal er 1 vanaf, hoeveel houd je er over? 
 Haal er nog eens 4 vanaf, hoeveel houd je er dan over? Doe er twee bij, 
 hoeveel heb je er dan? Enz.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


