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Ouders: 
les 7 • bijlage 2

Beste ouders en verzorgers,

Jezus is opgestaan! 

Een belangrijkere reden om feest te vieren kun je niet bedenken.

Deze week is anders dan een gewone werkweek, er zijn wat extra vrije dagen, 

daarom wat spel- en knutselideeën.

• Het paasverhaal hebben de kinderen uitgebreid gehoord. Het is een leuk 

 idee om samen op de computer naar www.surfbijbel.nl te gaan en daar het 

 spel over Pasen, The rollingstone, te spelen.

• Maak van brooddeeg een kruis versierd met bloemen van brooddeeg, 

 of versier het met verse bloemen. Dit kun je ieder jaar opnieuw met Pasen 

 ophangen en laten hangen tot en met Pinksteren. 

• Maak een stevig kartonnen kruis en versier dat met mozaïeksteentjes 

 (hobbyzaak). Gebruik tegellijm. Je kunt ook kraaltjes gebruiken en 

 hobbylijm.

• Zing met elkaar paasliederen. Spelen de kinderen een instrument, laat ze 

 meespelen of voorspelen.

• Lees of vertel een vrij paasverhaal.

 Het sleutelvers van deze week is: ‘Het belangrijkste dat ik u heb doorge-

 geven: dat Christus voor onze zonden is gestorven, dat Hij is begraven en 

 op de derde dag is opgewekt.’ Uit 1 Korintiërs 15:3-4. Laat het netjes 

 opschrijven op karton, versieren en in de kinderkamer ophangen.

Recept brooddeegfiguren: (bewaarbaar, dus niet eetbaar)

- Voor drie kinderen 500 gram meel, 250 gram zout en ongeveer 250 ml water, 

 eetlepel slaolie. Aluminiumfolie, per kind een stuk waarop de brooddeeg-

 figuren gemaakt worden en later gebakken. 

- Kneed alle ingrediënten samen tot een soepel deeg, net zo lang tot het van 

 de handen loslaat. Kan een dag van tevoren gemaakt worden, dan bewaren 

 in aluminiumfolie. Gekleurd deeg kan ook, verdeel het deeg in zoveel porties 

 als je kleuren wilt en voeg aan ieder portie wat plakkaatverf toe of enkele 

 druppels voedingskleurstof en meng dit goed door het deeg. 

- Wil je de figuren later ophangen, steek dan in de figuur voor het bakken aan 

 de achterkant een paperclip.

- Bakken: 2 tot 4 uur in de oven op stand 1 à 2 (100 graden, eventueel iets 

 hoger).

- Na het bakken kunnen de figuren beschilderd worden met plakkaatverf en 

 daarna met een laag vernis afgewerkt worden.

Gods zegen en goede Paasdagen,

namens het kinderteam 


