
Verwerkingen

Werkblad Kijken bij de baby

Als er een baby is geboren sturen ouders een geboortekaartje, om te laten weten hoe blij ze zijn. Meestal is 
het kaartje ook gelijk een uitnodiging om te komen kijken bij de baby. We maken een geboortekaartje voor 
Jezus, waarmee we iedereen uitnodigen om naar Hem op zoek te gaan.

Je hebt nodig: - Voldoende kopieën van werkblad 1 (één kopie is voldoende voor 6 kinderen)
 - Voor elk kind een vel stevig lichtblauw papier op A6 formaat (dat is een A4 in 

vieren gesneden)
 - Kleur- en tekenmaterialen
 - Scharen
 - Lijm
 - Evt. versiermaterialen, zoals lintjes, washi-

tape, plakedelsteentjes of foamtape

Voorbereiding: Knip het werkblad zo, dat voor zes  
 kinderen alle onderdelen beschikbaar  
 zijn (baby’tje, kroon, strik, drie sterren  
 en tekstwolkje).

Werkwijze: Praat met de kinderen over  
 geboortekaartjes. Vraag: zou Jezus ook  
 een geboortekaartje hebben gehad?  
 Waarschijnlijk niet…. Nodig hen uit om  
 een geboortekaartje voor Jezus te maken  
 en geef de opdracht om dat zo uitnodigend  
 mogelijk te doen. Wat moet daar dan op?  
 In ieder geval zijn naam. Kinderen die  
 kunnen schrijven mogen dat zelf doen,  
 anders helpt de leiding. Datzelfde geldt  
 voor de namen van de ouders van Jezus:  
 hoe heten zij? En dan moet je natuurlijk  
	 duidelijk	maken	hoe	bijzonder	Jezus	is!	Knip	de	figuurtjes	uit	van	het	werkblad,		
	 kleur	ze	in	en	plak	ze	op	waar	je	het	leuk	vindt.	Je	hoeft	niet	alle	figuurtjes	te		
 gebruiken, maar dat wat je nodig hebt. Dingen erbij tekenen mag natuurlijk ook.

Variatie:		 Gebruik	de	foamtape	bij	sommige	figuurtjes	om	hoogteverschillen	te	creëren.	
 Gebruik lintjes, plakedelsteentjes en/of washitape om extra te versieren.

Tijdsduur:  20 min.

Ster

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
 - Voor elk kind een waxinelichtje
 - Versiermaterialen, zoals gekleurde kralen, steentjes, glitters e.d.
 - Voor elk kind een mal van een ster

Voorbereiding: Maak van stevig papier/karton een ster voor elk kind, op de maat die past bij de 
 hoeveelheid klei die ze krijgen. Gebruik voor het maken van de mal bijvoorbeeld  
 https://patternuniverse.com/download/bethlehem-star-pattern/  
 of http://coloringhome.com/coloring-page/45096?album=star-outline-printable.

Werkwijze: Kneed de klei goed door. Maak op de mal de ster na met behulp van de klei.
 Druk het waxinelichtje in het midden. Versier de ster met versiermaterialen.

Tijdsduur:  20 min.
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Volg de ster!

Je hebt nodig: - Zaklamp, beplakt met een sjabloon van de ster
 - Een kleine kerststal

Voorbereiding: Beplak het licht een zaklamp met een sjabloon van een ster, zodat je een ster  
 ziet als je de zaklamp aandoet. 
 Gebruik bijvoorbeeld:
  https://patternuniverse.com/download/bethlehem-star-pattern/  of  
 http://coloringhome.com/coloring-page/45096?album=star-outline-printable.
 Maak de ruimte zo donker mogelijk.

Speelwijze: Twee kinderen mogen met de zaklamp naar de gang. De andere kinderen  
 verstoppen de kerststal in de ruimte. De twee kinderen die op de gang staan,  
 mogen komen zoeken met behulp van de zaklamp. Kunnen zij de kerststal  
 vinden door het volgen van de ster? Herhaal dit spelletje een paar keer, zodat  
 alle kinderen een keertje hebben kunnen zoeken.  

Tip:  Houd er rekening mee dat je voor de jongste kinderen de ruimte niet te donker  
 maakt.

Tijdsduur:  Afhankelijk van het aantal kinderen

Puzzelblad De weg zoeken

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Rondom: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen.

 - Woordzoeker:
 

Tijdsduur:  10 min.
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Kaleidoscoop

De magiërs volgden de ster met behulp van een sterrenkijker en ontdekten bijzondere dingen. Een  
kaleidoscoop lijkt daarop en ook dan zie je heel bijzondere dingen!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een chipskoker (kan evt. vervangen worden door een keukenrol)
 - Voor elk kind een vel A4 knutselkarton
 - Aluminiumfolie
 - Lijmstiften
 - Tekenmaterialen
 - Linialen
 - Scharen
 - Vershoudfolie of andere doorzichtige folie
 - Veel glitters, zoals sterretjes, kleine nep-edelsteentjes en/of snippertjes 

gekleurd papier/confetti
 - Plakband
 - Cadeaupapier
 - Gekleurde tape
 - Stickertjes
 - Hamer
 - Grote spijker

Voorbereiding: Bekijk eerst op Youtube hoe de kaleidoscopen worden gemaakt van een  
 keukenrol of closetrollen. 
 
 - https://www.youtube.com/watch?v=mNpacoykw0U 
 - https://www.youtube.com/watch?v=2WREH7EMMB0  

	 Na	het	kijken	van	deze	filmpjes	heb	je	een	goed	beeld	hoe	een	kaleidoscoop	in	
 elkaar zit en hoe je hem helemaal zelf maakt van een keukenrol.

 De eenvoudigste, snelste en stevigste kaleidoscoop maak je echter van een 
 chipskoker (de chips komen vast en zeker wel op). Deze heeft al een bodem 
 waar je alleen een gaatje in hoeft te slaan met een hamer en spijker voor een 
 kijkgat en hij is en blijft ook steviger. 

Alternatief:  Als je niet voldoende chipskokers kunt verzamelen, maak dan de kaleidoscoop 
	 van	een	keukenrol,	zoals	in	de	filmpjes	is	te	zien,	maar	dan	moet	je	veel	meer	
 zelf doen, en daardoor kost die werkwijze veel meer tijd. De beschrijving  
 daarvoor is hierbij wel opgenomen.

Tip:  Om tijd te winnen: plak van te voren voor ieder kind al een knutselkarton (A4) op  
 aluminiumfolie. Zorg dat de glimmende kant zichtbaar blijft.

Werkwijze:	 Kijk	met	de	kinderen	naar	een	van	de	filmjes	over	het	maken	van	de		
	 kaleidoscoop.	Kies	het	filmpje	dat	het	meest	lijkt	op	de	werkwijze	die	je	gaat		
 volgen. Als je met de chipskoker gaat werken: leg uit dat dan sommige dingen  
	 gemakkelijker	gedaan	gaan	worden.	Maar	het	filmpje	helpt	de	kinderen	om	de		
 instructies beter te begrijpen.

Kaleidoscoop van een chipskoker:
 Maak een driehoekige koker van karton:
 - Teken een rondje met de omtrek van de koker op een stukje knutselkarton. 
 - Meet en teken met een liniaal een gelijkbenige driehoek in dit rondje en meet 

de lengte op van deze lijn en vermenigvuldig met drie (bijvoorbeeld 5x3=15).
 - Meet de lengte van de koker (bijvoorbeeld 20 cm.).
 - Teken een rechthoek van afmeting deze twee maten (dus bijvoorbeeld 15 bij 

20 cm.) op het knutselkarton en knip uit. 
 - Meet en teken twee lijnen voor de drie stroken (5x20 cm.). Trek met een 

schaar even over de lijnen en vouw het tot een driehoekige koker. Schuif het 
geheel in de koker om te kijken of het past. 

 - Smeer een kant helemaal in met lijm. 
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 - Leg een glad stuk aluminiumfolie met de matte (!) kant naar boven en plak het 
knutselkarton er bovenop. Draai het geheel om met de glimmende kant van 
het folie naar boven en wrijf het aluminiumfolie mooi glad. 

 - Vouw het geheel tot een driehoekige kartonnen koker met de glimmende kant 
naar binnen. 

 - Plak de open einden van de driehoekige koker met plakband stevig aan elkaar 
en schuif de driehoekige koker in de chipskoker.

 
 Doe in het stevige doorzichtige deksel de glitters. Leg daar bovenop een rondje 
 van stevig plastic ter grootte van de omtrek van de koker. 
 Versier de koker: knip uit kadopapier de juiste lengte en breedte om over de  
 koker te plakken. Met gekleurd plakband kun je de boven- en onderkant mooi  
 afwerken en verstevigen.  
 Bedenk nog een mooie tekst om op de koker te schrijven. 
 Sla met de hamer en spijker een gat in de bodem van de koker, zodat je de  
 kaleidoscoop kunt bekijken.

Alternatief:  Kaleidoscoop van een keukenrol:  
 - Knip een ring van 0,5 cm breedte van de koker, deze gebruik je als opzetstukje 

waar de glitters in gedaan moeten worden. 
 - Driehoekig karton:
	 	 •		 Teken	een	rondje	met	de	omtrek	van	de	koker	op	een	stukje		
   knutselkarton. 
	 	 •		 Meet	en	teken	met	een	liniaal	een	gelijkbenige	driehoek	in	dit	rondje		
   en meet de lengte op van deze lijn en vermenigvuldig met drie  
   (bijvoorbeeld 5x3=15).
	 	 •		 Meet	de	lengte	van	de	koker	(bijvoorbeeld	20	cm.).
	 	 •		 Teken	een	rechthoek	van	afmeting	deze	twee	maten		
   (dus bijvoorbeeld 15 bij 20 cm.) op het knutselkarton en knip uit. 
	 	 •		 Meet	en	teken	twee	lijnen	voor	de	drie	stroken	(5x20	cm.).	Trek	met	een		
   schaar even over de lijnen en vouw het tot een driehoekige koker. Schuif  
   het geheel in de koker om te kijken of het past. 
	 	 •		 Smeer	een	kant	helemaal	in	met	lijm.	
	 	 •		 Leg	een	glad	stuk	aluminiumfolie	met	de	matte	(!)	kant	naar	boven	en		
   plak het knutselkarton er bovenop. Draai het geheel om met de  
   glimmende kant van het folie naar boven en wrijf het aluminiumfolie  
   mooi glad. 
	 	 •		 Vouw	het	geheel	tot	een	driehoekige	kartonnen	koker	met	de	glimmende		
   kant naar binnen
	 	 •		 Plak	de	open	einden	met	plakband	stevig	aan	elkaar	en	schuif	de		
   driehoeke koker in de chipskoker. 
 - Deksel met kijkgat: trek met een potlood een rondje om de koker voor de 

achterkant op papier. Knip het rondje ruimer uit. In het midden maak je met de 
schaar een rondje voor het kijkgat. Doe lijm op de ene kant van de koker en 
plak het rondje erop. In het randje dat overheen valt maak je kleine knipjes met 
de schaar. Vouw dit deel om de koker en plak het af met plakband. Dit zit iets 
steviger.

	 -	Bovenkant	met	glitters:	de	methode	met	ruim	vershoudfolie	op	het	filmpje	van	
de closetrol is makkelijker, voor de methode met de rondjes heb je stevig  

  plasticfolie nodig en meer handigheid. 
	 	 •	 Teken	op	het	stevige	heldere	plastic	twee	rondjes	ter	grootte	van	de		
   keukenrol en knip er ruim omheen. Wanneer het rondje te klein is vallen  
   de glitters eruit. 
	 	 •	 Plak	de	ring	van	0,5	cm	die	je	bij	de	keukenrol	hebt	achtergehouden		
   op het rondje, doe de glitters erin (niet teveel en niet te weinig) en plak  
   het tweede rondje op de andere kant. 
	 	 •	 Doe	lijm	op	de	bovenkant	van	de	koker	en	plak	het	glittergedeelte	er		
   bovenop. 
	 	 •	 Kijk	door	het	kijkgat	om	te	kijken	of	je	genoeg	glitters	hebt	gebruikt.		
   Zolang de lijm nog niet is opgedroogd kun je er nog wat bij of uit doen. 
	 	 •	 Zet	de	ring	met	plakband	stevig	vast	aan	de	koker.	
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 - Versieren koker:
	 	 •	 Knip	uit	kadopapier	de	juiste	lengte	en	breedte	om	over	de	koker	te		
   plakken. Met gekleurd plakband kun je boven- en onderkant nog mooi  
   afwerken en verstevigen.  
	 	 •	 Bedenk	nog	een	mooie	tekst	om	op	de	koker	te	schrijven.			

Tijdsduur: - Met chipskoker: 20 min.
 - Met keukenrol: 30 min.

Kniepertjes/Nieuwjaarsrolletjes

In het noorden en oosten van Nederland is het een traditie om rond de jaarwisseling kniepertjes/nieuw-
jaarsrolletjes te maken. Ze zijn lekker, maar hebben ook een diepere betekenis: het platte kniepertje  
symboliseert het oude jaar, dat als een boekrol ligt ontvouwen. Het rolletje staat voor het nieuwe jaar: in de 
rol liggen de geheimen van het nieuwe jaar nog veilig verborgen (bron: http://www.eenwagenvolverhalen.nl/
Eten-en-drinken/kniepertjes-met-oud-en-nieuw.html). 
We maken ze om uit te delen aan anderen.

Je hebt nodig: Als je ze niet zelf maakt:  
 - Nieuwjaarsrolletjes (Vegters nieuwjaasrolletjes, verkrijgbaar in de supermarkt)
 - voldoende kaartjes
 - stiften
 - pennen
 - perforator of niettang
 - lintjes
 Voor het zelf bakken:  
 - kniepertjesijzers
 - 500 gr. patentbloem (gezeefd)
 - 200 gr. witte basterdsuiker
 - 200 gr. kristalsuiker
 - 200 gr. (room)boter
 - 2 eieren
 - Snufje kaneel
 - pakje vanillesuiker
 - kopje kokend water
 - rooster om af te koelen
 - 30 cm. houten ‘gordijn’roede waar je de hete wafeltjes omheen kunt rollen

Voorbereiding: Bekijk even wat voor jullie groep het beste past. Het maak nogal verschil 
 - of je een grote of kleine groep kinderen hebt
 - of de nieuwjaarsrolletjes zelf gebakken worden of al klaar zijn
 - hoeveel nieuwjaarsrolletjes uitgedeeld moeten worden.
  Als de groep klein is en het aantal benodigde (gekochte)nieuwjaarsrolletjes 

ook, dan heb je de tijd.
  Als je inschat dat je tijd te kort komt, maak dan een keuze:
 - koop de rolletjes en maak samen mooie kaartjes OF
 - maak de rolletjes samen en bevestig daaraan kaartjes die vooraf gemaakt of 

gekocht zijn

Bij zelf bakken:  Maak van tevoren het beslag en bak, als je een grote hoeveelheid nodig hebt, 
 thuis alvast wat kniepertjes voor. Je bakt en rolt er ongeveer één in een minuut. 
 Het is leuk als de kinderen zelf kniepertjes bakken en oprollen (maar het is wel 
 heet voor de tere vingertjes). Zorg voor genoeg ijzers.   

Kaartjes:  Als je inschat dat je te weinig tijd hebt om alles te doen kun je de kaartjes zelf  
 van te voren maken. 
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Werkwijze:  Kaartjes maken: 
 de kinderen kunnen zelf een tekst bedenken en de kaartjes schrijven. Maak de 
 gaatjes erin, haal de lintjes erdoor en bevestig het kaartje zo aan een rolletje.  
 Ga je met de kinderen de kniepertjes zelf bakken, dan kunnen ze beter een 
 bestaande tekst gebruiken. 
 
 Voorbeeld tekst: 

 Het nieuwe jaar ligt nog verborgen,
 2020 staat aan het begin.
 Maak je geen zorgen voor morgen,
 ga met God de toekomst in.

 of
 
 Psalm 25:1-13 
 Gods zegen, 
 op al je wegen 
 Gelukkig Nieuwjaar. 

Recept voor kniepertjes: Doe de boter en suiker in een kom met een kopje kokend water, laat dit alles 
 smelten en afkoelen. Dan de gezeefde bloem met kaneel erbij en de geklopte 
 eieren. Roer tot je een glad beslag hebt gekregen. Dit is een dun beslag dat je 
 met een lepeltje in het hete kniepertjesijzer doet. Dit ijzer moet je van te voren 
 op temperatuur brengen. Wanneer het koekje goudbruin van kleur is, haal je 
 het ijzer omhoog. Het kniepertje laat je op het onderste deel liggen, de roede 
 leg je er bovenop en het kniepertje rol je er omheen. De roede haal je zo snel 
 mogelijk weer uit het kniepertje. 
 Nu is het kniepertje een nieuwjaarsrolletje. 
 Je haalt uit dit beslag ongeveer 70 kniepertjes. 

 Deel de nieuwjaarsrolletjes uit aan bijvoorbeeld gemeenteleden.

Tijdsduur:  afhankelijk van gekozen werkwijze

Puzzelblad Volg jij de weg?

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Beeldsudoku:
 
 

 - Combinaties:
	 	 •		Wijzen:	ster	en	hart
	 	 •		Schriftgeleerden:	boekrol	en	anker
	 	 •		Koning	Herodes:	kroon	en	kruis
 - Windrichtingen: een ster

Tijdsduur:  15 min.
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Matteüs 2: 1-12 - Kijken bij de baby 
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