
 

0 ‘s Morgens folderen: huis aan huis, of we delen flyers uit bij de uitgang van de scholen. 

Sommige scholen delen de flyers voor ons uit in de klassen! 

0 Spelactiviteiten: We lenen g

behendigheidspelletjes, 

materiaal voor een parcours. 

met getallen erop kun je een werpspel 

met ballen maken. Zaklopen 

‘flessenpoepen’ is altijd 

knippen, etc.  

0 De spelletjes die zijn uitgezet zijn een 

blikvanger voor de kinderen die voorbij 

komen en nieuwsgierig kijken wat er te 

doen is. “Je mag zomaar mee doen, nee

het kost niets, en ja, je krijgt na afloop 

nog een verrassing ook!” 

0 Elk kind dat mee doet krijgt een

kaartje op gespeld. Daarop schrijven we 

elke activiteit die hij doet

gedaan? Je mag iets uitzoeken uit de verrassingsdoos.

0 Halverwege hoor je de bel: alle kinderen 

We zingen liederen en geven een presentatie van een 

boodschap. (kijk voor ideeën 

0 Elk kind krijgt drinken en iets lekke

      SSStttrrraaaaaattt   ---   eeevvvaaannn
  voor kinderen 

 

 Hoe doe je dat?  
 

0 Elke zomer bezoeken we verschillende wijken in 

 mijn woonplaats. We versieren een veld of 

 speelplaats met vlaggetjes en verzorgen 

        een   programma.  

: huis aan huis, of we delen flyers uit bij de uitgang van de scholen. 

Sommige scholen delen de flyers voor ons uit in de klassen!  

We lenen groot spelmateriaal van de spelotheek: stelten, balwerpspel

behendigheidspelletjes, aantrekkelijk 

parcours. Van emmers 

met getallen erop kun je een werpspel 

maken. Zaklopen en 

is altijd leuk, pakje 

De spelletjes die zijn uitgezet zijn een 

voor de kinderen die voorbij 

gierig kijken wat er te 

zomaar mee doen, nee, 

en ja, je krijgt na afloop 

 

krijgt een naam 

op gespeld. Daarop schrijven we 

doet, en heb je alles 

gedaan? Je mag iets uitzoeken uit de verrassingsdoos. 

bel: alle kinderen gaan zitten op het kleed of een groot 

We zingen liederen en geven een presentatie van een poppenspel of toneelstuk

voor ideeën bij bijbelspel > sketch en poppenspel.) 

Elk kind krijgt drinken en iets lekkers erbij. 

0 De kinderen in groepjes 

van de kaartjes vertelt in welk groepje je zit. 

 We praten met de kinderen door over het 

 programma. Die gesprekjes 

  aanleiding voor persoonlijk contact! 

 delen de kinderen waar ze mee zitten en 

 bidden we voor hen. 

0 Na het programma spelen de kinderen 

 weer verder tot ze alle spelletjes 

 gedaan.  

 

 

 www.bijbelidee.nl

 

nnngggeeellliiisssaaatttiiieee      

eken we verschillende wijken in 

We versieren een veld of 

met vlaggetjes en verzorgen 

: huis aan huis, of we delen flyers uit bij de uitgang van de scholen. 

stelten, balwerpspelletjes, 

of een groot campingzeil. 

poppenspel of toneelstuk met een 

De kinderen in groepjes verdelen, de kleur 

de kaartjes vertelt in welk groepje je zit. 

met de kinderen door over het 

gesprekjes zijn vaak een                                              

persoonlijk contact! Soms 

delen de kinderen waar ze mee zitten en 

hen.  

Na het programma spelen de kinderen  

verder tot ze alle spelletjes hebben 

www.bijbelidee.nl 


