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VAKANTIE: IK GA OP REIS EN NEEM MEE.....
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WAAR GAAT HET OVER

Ontdekken: Hoe gaan we op
vakantie? Met de auto, vliegtuig,
boot of trein?

Hoe gaat het op de camping/
in het hotel? Wat hebben we
nodig?

Vreugde: God gaat altijd met
ons mee

BESTE
OUDER(S)/VERZORGER(S)

Thema klussen hebben we alweer afgesloten. Wat
weten we nu veel over de bouwplaats waar met
graafmachines en een hijskraan huizen worden
gebouwd. We hebben geleerd over de Bouwmarkt
waar je verschillende soorten gereedschap en
materialen kunt kopen en we daarmee gewerkt. We
hebben ook muren gebouwd en gemetseld net als in
het Bijbelverhaal over Nehemia. Wij gaan nu met z’n
allen richting de zomervakantie. Een tijd dat veel
kinderen op vakantie gaan en/of lekker vrij zijn met
elkaar. Met elkaar gaan we onderzoeken hoe we op
vakantie gaan. Ga je naar de camping, een huisje of
hotel? Ga je met het vliegtuig of met de auto? En
wat neem je dan allemaal mee… We gaan hierover in
de Bijbel lezen. We vertellen de kinderen dat
Abraham op reis ging, met zijn tent want die kun je
makkelijk verplaatsen. We leren dat God met
Abraham mee gaat en hem de weg wijst en hem
zegent en doet wat hij beloofd. We mogen daarom
blij zijn en vol van vreugde. God gaat altijd met ons
mee, waar we ook naar toe gaan!
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LAAT DE HEER UW VREUGDE BLIJVEN, IK
ZEG U NOGMAALS; WEES ALTIJD
VERHEUGD.
(FILIPPENZEN 4:4)

Wat gaan we doen?
We gaan een tent opzetten of een vliegtuig
maken of een boot. Noem het maar op. We kijken
wat bij de kinderen past en vervolgens gaan wij
onderzoeken hoe we het moeten maken. Wat
hebben we er voor nodig? Oorzaak en gevolg komt
hierbij kijken. We gaan op onderzoek uit! Welke
voorwerpen hebben we nodig als we op vakantie
gaan? Wat doe je op vakantie? Hoe vieren anderen
vakantie? We verbreden de kennis op dit gebied
met elkaar. We gaan met elkaar spelen in de
hoeken om de verschillende rollen te spelen die bij
een camping of vliegtuig of boot horen. We
houden er rekening mee dat kinderen anders op
vakantie gaan en dat we elkaar moeten helpen.

En we zingen met elkaar de volgende liedjes:
Onder boven voor en achter ( http://bitly.ws/dTLs)
Zegenlied ( http://bitly.ws/dTLW Tel de sterren )
Elly en Rikkert ( http://bitly.ws/dTM7 )
Uw woord is een lamp voor mijn voet ( YouTube )
Voor wij met vakantie gaan -> Ingezongen door juf
Angelique.
Houdt u alstublieft het digitale schriftje in de
gaten. Hier delen wij weer leuke foto's, uitspraken
en/ of vragen om u als ouder bij het thema te
betrekken.
Wij wensen jullie allemaal een gezegende vakantie
toe met elkaar.
Groetjes,
De juffies van de Veilige haven en het Paradijs.
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