AANVULLENDE IDEEËN
Onderbouw
Voorleesuurtje: Organiseer een voorleesuurtje. Kinderen betalen een entreeprijs om een uur te luisteren naar een
voorleesboek. De kinderen kunnen natuurlijk ook nog wat drinken en wat lekkers krijgen. Je zou ook nog vooraf
iets kunnen maken. Denk hierbij aan cakejes of iets creatiefs zoals iets haken, breien, punniken, etc. Dit kunnen ze
verkopen aan (o)pa en (o)ma of aan andere mensen in hun omgeving. Verderop in de brief vindt u knutseltips
gekoppeld aan het thema.
Middenbouw
Met deze groep kun je iets maken. Hierbij denken we aan: cakejes of iets creatiefs zoals iets haken, breien,
punniken, etc. Dit kunnen ze verkopen aan (o)pa en (o)ma of aan andere mensen in hun omgeving. Zie ook
hieronder een aantal knutseltips gekoppeld aan het thema.
Bovenbouw
Het spel: voor een appel en een ei. De kinderen krijgen een appel en een ei. Deze moet en ze steeds proberen te
ruilen voor iets dat meer waard is. Uiteindelijk kan het product wat meer waar is aan iemand worden verkocht. Of
als laatste geruild voor geld in plaats van iets anders.
Schrijven in een andere taal
Het Dakhini is een bijzondere taal, want het heeft geen alfabet zoals wij dat kennen. Hun letters zijn speciale
tekens. Zoals het voor ons lastig is om hun taal te schrijven, zo is het voor hen lastig om onze taal te leren.
Voor deze opdracht heb je een computer met internet nodig.
Ga naar Google translate en vertaal bijvoorbeeld de naam van elk kind in het Urdu. Helaas is het Dakhini niet
beschikbaar, maar het Urdu lijkt er het meest op. De kinderen kunnen nu hun naam overschrijven / tekenen op
een vel papier en het eventueel mooi versieren. Je kunt natuurlijk ook een andere tekst kiezen.

b-Phone – bliktelefoon

Wat heb je nodig:
- Hamer
- Spijker (iets om een gaatje te maken)
- 2 Blikken
- Touwtje
Met de spijker maak je een gaatje in het midden in beide blikken. Je
doet het touwtje erdoor en legt een knoopje aan de binnenkant van
het blik. Tip: je kunt het blik versieren met papier en zo een eigen look
geven. Maak je eigen b-Phone. Veel plezier!

Indiase maaltijd
Organiseer een Indiase maaltijd. Kinderen vertellen wat over de actie op een Bijbelkring/vereniging. Ze
presenteren waar ze geld voor ophalen en zo proberen ze de mensen warm te maken om geld te geven.
Voorbeeld van een recept – Kip op z’n Indiaas
Ingrediënten (2 personen)
300 gram
kipfilets
2 tl
Indiase kruidenpasta (Patak’s)
2 el
(noten)olie
1 doosje
champignons
100 ml
volle yoghurt
4 el
cashewnoten
Werkwijze:
Snijd de kipfilets klein en voeg de kruidenpasta toe. Snij vervolgens de champignons in plakjes. Verwarm de olie in
een wok of pan en roerbak hierin de kip goudbruin en gaar. Voeg de champignons in plakjes toe en verwarm dit
zo’n 10 minuten. Meng dan de yoghurt door het kipgerecht en voeg de noten toe. Verwarm dit nog 5 minuten.
Serveer het gerecht met gepofte aardappels of rijst en een frisse wortelsalade.
Knijpers schilderen
Wat heb je nodig:
- Houten wasknijpers
- Verf
- Kwasten
- Briefje en pen
Je kan de wasknijpers schilderen hoe je wilt, streepjes, rondjes,
stipjes, vierkantjes, bloementjes, dieren, namen, etc. Als je klaar bent
kun je op het briefje een mooie boodschap of Bijbeltekst schrijven. Dit
briefje kun je weer tussen de knijper doen. Je kan het briefje ook
persoonlijk maken door er bijvoorbeeld een dooptekst van iemand erop te schrijven. Als de knijpers helemaal
klaar zijn dan kan je ze verkopen, bijvoorbeeld aan je opa of oma of tijdens een moment in de kerk.
Telefoonhouder (staand)
Wat heb je nodig:
- Lege WC-rol
- Schaar
- Lijm
- Papier en stiften/kleurtjes
Je knipt de vorm uit zoals op het plaatje. Beplakken hem met papier
en versieren / kleuren maar.
Op onze site lcjactie.nl vind je ook een hangende variant van de
telefoonhouder.

