Verwerking 5 : Hebt gij Mij lief?
Puzzel
Nodig:
Kleurpotloden of viltstiften
Scharen
Lijm
Gekleurde bladen
Werkwijze
Kleur de puzzelstukjes en maak de puzzel compleet. Plak daarna de puzzel op een gekleurd blad.

Knutselen
Nodig:
viltstiften of kleurpotloden
prikpen en schaar
touw of wol
lijm
Werkwijze
Kleur de handen en de harten. Maak nu gaatjes met de prikpen of schaar door de zwarte puntjes.
Plak de twee harten met lijm aan de achterkant aan elkaar. En maak ze nu met touw vast aan de
handen.

4.

Vissers op het meer
Nodig
Lijm
Scharen
Kleurpotloden of stiften
Prikpen
Onderstaande platen op karton
Splitpen
Werkwijze
• Kleur de platen in
• Knip de bootjes uit.
• Doe lijm achter één bootje, op de plaats waar het zeil zit, achter de mannen en achter de
voorkat van de boot en het gedeelte boven de streepjeslijn en plak ze tegen elkaar.
• Knip de vissers met het net uit en plak ze tegen elkaar. De ruimte tussen de visser en het
net moet je ook wegknippen of wegsnijden.
• Prik gaatjes in de rondjes naast het roer en in de rondjes in de visser.
• Als alles klaar is, doe je op de strook onder het bootje aan beide zijden lijm (maar niet
verder dan de stippellijn!). Schuif de strook nu zó tussen de golven, dat haar zijkant gelijk
komt met de zijkant van de golven, terwijl de achterkant van het schip boven de gleuf in de
golven komt.
• Duw nu de strook onder de visser en het net tussen de twee boothelften door naar
beneden door de opening onderaan de golven en doe de splitpen door de gaatjes.
• Door de strook een beetje draaiend te bewegen kun je het net van de ene zijde naar de
andere zijde van de boot brengen.

Flessenpost
Soms vind je op het strand een fles met een brief erin. Als zoiets vroeger gebeurde betekende dat
meestal niet veel goeds. Vaak was het een bericht van een bemanning die in nood verkeerde. Nu
zijn er wel andere noodsignalen. Maar toch doen mensen nu ook nog wel eens een boodschap in
een fles. En met een beetje geluk spoelt die fles later heel ergens anders aan. In het
Juttersmuseum zijn veel voorbeelden te zien van flessen met briefjes erin.
www.juttersmuseum.nl/flessenpost
Bijvoorbeeld deze brief van Lieneke die
op 22 februari 2010 aan het strand van
Zandvoort werd gevonden.
Stel je voor dat je een fles in de zee gaat
gooien. Je weet niet wie hem ooit vindt.
Welke boodschap is nou zo belangrijk dat
iedereen dat eigenlijk zou moeten horen
of lezen in z’n leven? Met welke
boodschap werd Petrus gestuurd, toen hij
daar aan het strand bij het meer van
Galilea zat?
Nodig
Leeg flesje met dop
Touwtje
Papier
Pen
Kleurpotloden of stiften
(Engelse) bijbel
Werkwijze
- Schrijf op een vel papier de
Boodschap. Je kunt misschien een
bijbeltekst gebruiken en/of die
ook uit een Engelse Bijbel
overschrijven.
- Zet onderaan de brief je eigen
naam en adres.
- Versier je brief
- Rol je brief op, bindt er een touwtje omheen, en stop hem in de fles.
- Het mooiste is wanneer je de fles echt in zee kan gooien.

