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Hoi goed kind,

Iets goeds doen voor anderen willen we allemaal wel doen, maar is soms 
ook wel lastig. Ollie en Sophie hebben klusjes voor hun moeder gedaan, 
omdat het Moederdag was. Help jij ook wel eens anderen?  Vandaag ging het 
over de volgende vrucht: goedheid. Als je iets goeds doet voor een ander, 
laat je de liefde van God zien. Je kunt iets goed doen voor een ander door 
iemand te helpen of iets te doen om iemand op te vrolijken. Door de verw-
erkingen van vandaag kun je iets goeds doen voor een ander.

Veel plezier, maak er wat goeds van!
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Verwerking 1
Help jij jouw moeder ook vandaag net als Ollie en Sophie? Hier een blad die je uit kunt 
printen. Schrijf er op welke klusjes je voor haar kan doen. Natuurlijk kun je ook goede klusjes 
doen voor iemand anders, zoals jouw vader of broertje.
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Verwerking 2
Tulpen knutselen

Je kunt ook iets goeds doen voor iemand, door deze persoon op te vrolijken in deze rare tijd. 
Hoe leuk zou het zijn, dat je iemand deze zelfgemaakte bloemen kan geven? 

Nodig: stevig groen papier, stevig papier in vrolijke kleuren, lijm en een schaar 

Kijk het filmpje hieronder en je leert hoe je een mooie bos tulpen kunt maken. 

https://youtu.be/D2EychGZtCM
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Verwerking 3
Lekker kleuren
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Jezus is goed, Hij geneest de verlamde man! 
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Verwerking 4

Kaartjes voor een letterspel
Dit is een variatie op het spel Pim Pam Pet, een spel in een doosje met een draaischijfje,
waarmee je door te draaien een letter tevoorschijn krijgt.
Je kunt Pim Pam Pet doen met onderstaande kaartjes. Heb je geen Pim Pam pet? Schrijf de 
letters van het alfabet op een blad. Wijs met je ogen dicht een letter aan.
Wie het antwoord goed hee�  mag het kaartje houden en aan het eind kijk je wie de meeste
kaartjes hee� .
Het kan zijn dat er met de letter die je draaide geen goed antwoord op de vraag is te
vinden. Dan mag je nog een keer draaien. Na twee keer gaat je beurt voorbij.
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verwerking 5

Puzzel Kraak de code
Als je jezelf onbelangrijk vindt, kun je goede dingen voor anderen doen! 
Door de code te kraken lees je wat hierover in de bijbel staat.


