Hoi hoi allemaal,
Hoe gaat het met jullie? Het is best wel een gekke tijd waarin we nu zitten en dat
we elkaar ook niet zien in de kerk en bij de kindernevendienst. Normaal leven we
samen toe naar de paasdagen in de kerk. Dat zal dit jaar niet in de kerk zijn maar
gelukkig hebben jullie als gezin het 40-dagen boekje thuis, zodat je toch samen
naar Pasen toe kan leven met verhaaltjes en opdrachten.
En jullie hoeven nu ook al meer dan 2 weken niet naar school en doen vanuit huis
schoolwerk. Je ouders zijn nu plotseling meester of juf. Hoe vind je dat?
Gelukkig is het ook een tijd waarin je veel samen met het gezin bent en tijd hebt
om samen gezellige dingen te doen in en rondom huis. En waarin veel mensen
ook extra de tijd nemen om iets liefs voor elkaar te doen.
Daarom in deze jeugdkrant allemaal leuke dingen die je kunt doen thuis. Een
mooie kleurplaat, een puzzel, leuke opdrachten en een heuse bingo. Lukt het je
om een rij vol te maken? Wist je dat er ook dingen op staan waar je iemand
anders blij mee kan maken?
Tot slot een mooi gedicht over het corona virus. Wij wensen jullie ondanks alles
natuurlijk hele fijne paasdagen en hopelijk zien we elkaar snel weer.
Groetjes,
Bernedine, Jolanda, Annet en Wendy

Ken jij hem al?
De ‘ellebogengroet’.
Steek je arm uit naar opzij,
Tik maar aan, dan gaat het goed.

Ik glimlach om de buurvrouw.
Zij laat de hond uit op het dak.
En gaat zij naar de supermarkt?
Dan doet ze dat in ruimtepak!

De griep is hier, de griep is daar.
Er wordt óveral gekucht.
Veel mensen zijn verkouden.
Er zweeft een virus door de lucht.

Opa en oma zijn al ouder.
Voor hen is ziek zijn ook heel naar.
We gaan er even niet naar toe.
Ik bel ze nu dus maar.

Een meneer op televisie zegt,
dat iedereen het krijgen kan.
Ik vind dat best een beetje eng
en slaap er ook wat minder van.

Als ik ‘s avonds in mijn bed lig,
kroel ik met mijn slaapkonijn.
Knuffels kun je niet besmetten.
Zij zullen niet ziek zijn.

Ik heb wel honderdduizend vragen.
Plakt het virus aan mijn schoen?
Kan de griep mijn oor invliegen?
Kan ik het krijgen van een zoen?

Ik ben bijna jarig.
Dán vier ik mijn kinderfeest.
Ik maak me best een beetje zorgen,
wie er straks écht is geweest?

Mama zegt ‘We blijven thuis.
Niemand kan naar school toe gaan.
Het komt heus allemaal weer goed,
We doen het wel wat rustig aan.’

Als ik nu zou kunnen toveren,
schiet ik het virus naar de maan.
Dan zal alles weer normaal zijn
en kan ik weer naar school toe gaan.
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Woordzoeken
pasen
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Zie de volgende pagina en
kleur de vakjes die hier
staan daar in met de goede
kleur. Kan jij het geheim
ontdekken?
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KLEURPLAAT
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Paasbingo

Teken een
paashaas

Maak een
gekke selfie

Loop 5 keer
de trap op en
af.

Maak een
lekker
broodje voor
iemand.

Doe de afwas
of pak de
afwasmachine
uit.

Knutsel iets
leuks met
lege wcrollen die je
hebt
gehamsterd.

Ren 5
rondjes door
de tuin.

Maak een
mooie
paaskaart met
groet en stuur
deze naar
iemand.

BINGO

Bouw een
hut in je
slaapkamer.

Knutsel iets
voor pasen.

Bedenk en
teken een
stripverhaal

Maak een
portret van
jezelf.

Maak een
gekke bekken
foto met je
gezin.

Kleur een
kleurplaat in.
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Maak een huis
van een lege
doos en zet hier
poppetjes in.

Beschilder
een ei.

Maak een
hindernisbaan
in de
woonkamer.

Maak een
tekening
over de
lente.

Lees een stukje
voor aan
iemand thuis.

Ga iets
lekkers
bakken
(koekjes,
cupcakes,
taart)

Maak een
schatkist,
Doe een
verstop deze in
klusje voor
huis en maak
iemand.
een schatkaart.
Maak een
fotospeurtocht
Schrijf een
in je eigen huis.
brief voor
Maak foto’s van iemand die je
leuke details in
nu niet kunt
huis. Wie vindt bezoeken en
het snelst de
stuur deze
gefotografeerde
op.
plekjes in huis?

