Wijs op reis…
Eindelijk gaat de bel. Je hebt vakantie!
Daar heb je naar uitgekeken.
Of heb jij al vakantie?
Misschien ga je deze zomer naar een camping.
In Nederland of ergens in Europa.
Je gaat logeren of een dagje uit.
Je bent er druk mee. Hoeveel nachten slapen is het nog…
Dan je tas of je koffer inpakken.
Je kent vast het spelletje wel:
“Ik ga op reis en neem mijn koffer mee en doe erin…”
(Let maar eens op als je het speelt:
De meeste kinderen beginnen met tandpasta!)
Wat is het belangrijkste om mee te nemen?
Jij weet natuurlijk het antwoord op die vraag: Je ________
Kun je nog niet schrijven? Teken er dan maar één in de koffer.
Je naam past op het kaartje.
Als je zelf er al één hebt is hier een leuk knutselwerkje:
Je hebt nodig: karton, stof, lijm, schaar, mes, naald en draad.
* Neem de maat van je bijbel.
* Snij twee stukken karton ongeveer 7 mm groter en langer dan je Bijbel.
* En snij ook een stuk voor de rug van de Bijbel (even hoog als de andere twee stukken).
* Nu leg je het karton van de rug (C) in het midden van de lap stof.
* Daarnaast leg je de stukken voor de voor- en achterkant (B en D)
* Hier moet een tussenruimte van 7 mm zijn.
* Links en rechts van de grote stukken karton moet ongeveer 9 cm stof overblijven (A en E.
* Nu met een potlood de omtrekken van het karton overnemen.
* Karton weghalen en de stof omzomen.
* Daarna links en rechts de overstekende stukken stof omvouwen en vastnaaien.
* Karton lijmen en erin vastplakken.
* Laten drogen … en klaar is je omslag.
Natuurlijk niet vergeten iedere dag een stukje uit de Bijbel te lezen.
Zoek er maar een rustig plekje voor op.
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