KINDERBIJBELKEET
VAKANTIEDOEBOEK
GROTE KERK HILVERSUM
DIT BOEK IS VAN:
-----------------------------

HOI
Wat jammer hè dat de VakantieBijbelKeet niet door kan gaan dit jaar?
Maar we zijn je niet vergeten en daarom hebben we dit VakantieDoeBoek gemaakt en
gaan we dit jaar online.
In dit boek is van alles te vinden, maar ook alles wat er bij het thema van dit jaar hoort,
zoals het themalied en de weettekst bijvoorbeeld.

KOM DUIK MET ONS MEE!
Het is heerlijk om een duik in het water te nemen als het zo warm is buiten. En wie weet
ga je dat deze vakantie vast nog eens doen.
Maar ben je wel eens de Bijbel ingedoken? Daarin staan ook heel veel verhalen die met
water te maken hebben. Een paar van die verhalen lees je ook in dit boekje en er staan
ook nog leuke puzzels bij.

ONLINE
Zes weken lang gaan we jullie online ook nog leuke dingen laten zien!
Waar? Kijk hieronder maar eens:
•
•
•
•

op de website van de KinderBijbelKeet www.kinderbijbelkeet.nl
op Instagram: kinderbijbelkeet.hilversum
op de Facebookpagina: Kinderbijbelkeet Hilversum
op ons YouTube kanaal: Kinderbijbelkeet Hilversum

Lieve groet van ons allemaal en we zien jullie graag weer volgend jaar.

WEETTEKST
Mensen die dorst hebben,
geef Ik te drinken.
Ik geef ze water dat
eeuwig leven geeft.

Openbaring 21: 6 (BIG)

Natuurlijk gaan we met elkaar de weettekst aanleren, doe je mee?
Kijk dan naar de onderstaande filmpjes:
•

Op woensdag 8 juli om 11 uur: https://youtu.be/31e0ADZBThA

•

Op woensdag 22 juli om 11 uur: https://youtu.be/Xmmj0sQ2yKo

•

Op woensdag 5 augustus om 11 uur: https://youtu.be/nERbO5igQDU

De andere drie woensdagen komt er ook een filmpje en zie je een
heleboel bekende gezichten

THEMALIED: DUIK ERIN!
Refrein:
De Bijbel is een boek, vol verfrissende verhalen.
En als je ze gaat lezen, dan krijg je nieuwe moed.
Ja, als je ze gaat lezen, dan ontdek je:
God is goed!
Dus:
Duik erin! Duik erin!
Jezus is het einde,
maar ook de levensbron,
van alles het begin!
Duik erin!

1. Soms ben ik een angsthaas, soms ben ik een held.
Soms voel ik me sterk, soms ben ik uitgeteld.
Voor God maakt het niet uit. Ik weet dat Hij mij kent!
O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
2. De één is al heel groot, de ander nog maar klein.
De één is reuze blij, de ander die heeft pijn.
God neemt ons bij de hand. Hij laat ons nooit alleen.
O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
3. Zo lees ik over mensen, een lange, lange rij,
tevreden of vol vragen, mensen net als wij.
Maar God blijft eeuwig trouw. Nee, niemand is als Hij!
O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!

De melodie en de danspassen van dit lied kun je horen en zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=WRxvUcGcRqk

HET VERHAAL OVER MOZES IN HET BIEZEN MANDJE
In het land Egypte staat een paleis. In dat paleis
woont koning Farao. Hij heeft veel soldaten in
het paleis die de wacht voor hem houden.
Koning Farao hoeft nergens bang voor te zijn.
Maar hij is wél bang. Niet voor spinnen of
krokodillen. Nee koning Farao is bang voor
baby's.
Weet je hoe dat komt? In zijn land wonen niet
alleen Egyptenaren, ook het volk van Israël woont
er. En dat volk wordt steeds groter. Er worden
namelijk heel veel baby's geboren bij het volk
Israël. De meisjes, daar maakt koning Farao zich
niet zo druk om. Maar over de jongens wel. Want
over een paar jaar zijn het grote, sterke
mannen. Stel je voor dat al die grote sterke
mannen dan tegen hem, de koning in opstand
komen. En daarom Is koning Farao zo bang.
Die nacht kan de koning er gewoon niet van
slapen. En dan opeens weet hij het. Dat is het!
Alle babyjongetjes die geboren worden bij het
volk Israël, die moeten gedood worden. Als dat
gebeurt, komen er geen sterke mannen meer bij
en is het volk Israël straks niet meer gevaarlijk.
Koning Farao bedenkt ook hóé die baby'tjes
dood moeten: gewoon ze in de rivier de Nijl
gooien. Koning Farao zucht van verlichting
eindelijk heeft hij een echt goed plan.
Aan de andere kant van het land Egypte is het
ook nacht. Er staat een klein huisje, daar wonen
Aram en Jochébed. Jochébed kan ook niet
slapen, ze is druk bezig. Ze maakt iets van riet
Het lijkt wel een soort mandje. Ze kijkt er heel
verdrietig bij. Maar ze werkt hard door. Dan
klinkt er ergens in de kamer een geluidje. Het is
een baby, die begint te huilen. Jochébed loopt er
naar toe en pakt de kleine baby op. Ze vouwt
haar handen om het kleine mannetje heen en
kijkt omhoog. 'Lieve God', zegt ze, 'U hebt ons zo’n
mooi kindje gegeven, maar nu wil de
Farao dat hij in de rivier wordt gegooid.
Wilt u voor hem zorgen?’
De volgende morgen loopt Jochébed met het
mandje, waar haar baby in ligt, naar de rivier. Ze
zet het mandje op het water. Mirjam zijn zus,
is ook mee. Blijf jij maar in de buurt. God zal
voor hem zorgen! Mirjam verstopt zich tussen
het riet dat aan de kant van de rivier groeit En
Jochébed gaat snel weer terug naar huis.

Ze is nog maar net weg, of er komen er mensen
aan. Het is de prinses, de dochter van koning
Farao. De prinses is natuurlijk niet alleen.
Hofdames dragen lekkere kruiden en
handdoeken, want de prinses gaat zich wassen
in de rivier. De prinses doet haar mooie slippers
uit en stapt het water in, vlakbij het mandje waar
de kleine baby in ligt. Maar dat weet de prinses
natuurlijk niet! Dan opeens begin de baby te
huilen. De prinses draait zich meteen om, wat
hoort ze nu? En wat ziet ze daar opeens aan de
rand van de rivier? Ze zwaait naar één van haar
hofdames, ga er snel naartoe. De hofdame
loopt naar het mandje toe en ze geeft het een
zetje richting de prinses. De prinses doet de
deksel open en bukt zich om in het mandje te
kijken. 'Ach', zegt ze, 'wat lief! Dit is natuurlijk
een jongetje van het volk Israël.
'Eh, goedemorgen mevrouw de prinses, klinkt
een zachte stem. Mirjam is uit haar verstopplekje
gekomen. 'Zal ik voor u een moeder gaan zoeken
die voor het baby'tje kan zorgen?’. De prinses
glimlacht: 'Doe dat maar, wat een goed idee
van je". Mirjam rent naar huis. 'Mam, kom, kom
gauw!’ roept ze. 'De prinses heeft ons kindje
gevonden, kom mee naar de rivier.

De prinses vraagt: Wilt u dit kindje mee naar
huis nemen en ervoor zorgen? Als hij oud
genoeg is kan ik zelf voor hem zorgen.' En de
prinses zegt erbij: 'Ik wil het kindje graag 'Mozes
noemen, omdat ik hem uit het water heb
gehaald. Ik zal ervoor zorgen dat niemand hem
kwaad kan doen. Natuurlijk wil Jochébed voor dit
kindje zorgen. En in haar hart juicht het: dank u
Heer, wat bent U goed!
Je vindt dit verhaal in de Bijbel in het
2e hoofdstuk van het boek Exodus

Dag 2

WOORDZOEKER

TEKEN HET VERHAAL VAN MOZES IN STRIPVORM

HET VERHAAL OVER NAÄMAN DIE KOPJE ONDERGAAT
Aan de waterkant staat een meisje. Ze moest
water halen en snel naar huis toe. Nou ja, naar
huis? Eigenlijk is het haar huis niet en ook haar land
niet. Zij woont nu in het land Syrië. Maar haar eigen
land is Israël, daar is ze geboren en woonde ze bij haar
vader en moeder. Daar heeft ze vaak over de God
van Abraham, Isaak en Jacob gehoord. De God die
zoveel wonderen heeft gedaan in het verleden en
Die van mensen houdt. Van deze God houdt ze nu
nog heel veel!
Waarom woont ze nu dan hier? Dat komt door de
oorlog een aantal jaren geleden. Israël en Syrië
hadden oorlog. De Syrische soldaten waren
helemaal naar Israël gekomen en hadden heel
veel mensen gedood en ook heel veel mensen
meegenomen naar Syrië. Ook haar! Nu woont ze
al een paar jaar in Syrië en omdat ze nu groot
genoeg is geworden, moet ze als dienstmeisje
helpen om het mooie huis waar ze woont netjes te
houden. Dat ze niet meer in Israël woont, vindt ze
heel verdrietig. Maar toch houdt ze ook veel van
de mevrouw en meneer bij wie ze nu woont. De
meneer heet Naäman. Hij is een belangrijke
generaal in het leger van Syrië. Hij heeft een
prachtig huis met prachtige tuinen. Hij heeft ook
personeel dat voor hem en zijn vrouw alles mooi
houdt. Je denkt nu vast: ‘Die man moet wel heel
gelukkig zijn?’
Maar nee, hij is helemaal niet blij! Hij is ziek! De
dokter heeft verteld dat hij ook niet beter kan
worden. Hij is melaats. Overal komen dan zweren
die jeuken en pijn doen. Het meisje heeft meteen
tegen de vrouw van Naäman gezegd: ‘O, was hij
maar bij de profeet van Israël, die kon wel bidden
tot God en dan zou God vást een wonder doen.’
De vrouw van Naäman zei dit tegen haar man en
meteen is haar man naar de koning gegaan om te
vragen of hij het goedvindt dat hij naar Israël op
reis gaat, om daar beter te worden.
De koning vindt het een heel goed plan en schrijft
een brief aan de koning van Israël. Dit staat erin:
‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar
u toe, om door u van zijn ziekte te worden
genezen’. Naäman gaat met een paar bedienden
op weg naar Israël. Eerst zoeken ze het paleis van
de koning van Israël op. De bedienden brengen de
brief naar de koning. Als de koning de brief leest,
wordt hij verschrikkelijk bang! Hij zegt: ‘Ik ben toch

geen god, dat ik mensen kan genezen? Dat doet de
koning van Syrië natuurlijk expres! Als Naäman niet
beter wordt, wordt de koning van Syrië kwaad op mij
en zal hij weer een oorlog met ons beginnen!’
Maar wacht eens. Weet jij het nog? Heeft het meisje
gezegd dat Naäman naar de koning van Israël moet
gaan? Nee, ze heeft gezegd dat hij naar de profeet
toe moest. De profeet Elisa. Als Elisa hoort dat
Naäman bij de koning is om genezen te worden,
stuurt hij een boodschap: ‘Laat die man naar mij toe
komen, dan zal hij weten dat er in Israël een profeet
van God woont. Naäman gaat snel op weg naar het
huis van Elisa. Daar aangekomen, komt de knecht
van Elisa naar buiten en die heeft een opdracht voor
Naäman: ‘Ga naar de rivier de Jordaan en ga daar
zeven keer onder water, dan zult u genezen zijn.’
Naäman wordt vreselijk boos, hij is thuis wel iets
anders gewend. Daar geeft hij een bevel en staan de
mensen meteen voor hem klaar om te doen wat hij
zegt. En nu komt er een hele gewone man, niet eens
de profeet zelf, hem vertellen wat hij moet doen?
Dat nooit! Ik kan mij beter in de rivier Parpar gaan
wassen, die is veel schoner dan de Jordaan!
De dienaren zeggen
dan: ‘Meneer
Naäman, als die
meneer iets gezegd
had wat heel moeilijk
was om te doen, had
u het dan wel
gedaan? U kunt het
toch proberen?’
Gelukkig luistert
Naäman en gaan ze
naar de rivier de Jordaan. Hij stapt voorzichtig het
water in. Hij bukt zich en gaat helemaal kopje onder.
En weer omhoog. Dat doet hij één keer, twee keer,
wel zes keer. Hij kijkt naar zijn armen, niets
verandert. Nog één keer. Naäman gaat voor de
zevende keer onder water. En dan, als hij
bovenkomt, zijn de zweren weg! Hoe kan dat nu?
Heeft het water die zweren laten verdwijnen? Nee,
dat snapt Naäman ook wel. Het is de God van die
profeet. Hij heeft een heel groot wonder gedaan! Hij
is de machtigste.
Je vindt dit verhaal in de Bijbel in het
5e hoofdstuk van het boek 2 Koningen

SUDOKU
Maak de sudoku en ontdek allemaal plaatjes uit het verhaal van Naäman

WOORDPUZZEL
Kijk naar het verhaal over Naäman, kun je
de antwoorden noteren in de puzzel aan
de hand van de omschrijvingen hieronder?
Horizontaal
3 land
5 naar gevoel
6 hoofdpersoon
8 profeet
Verticaal
1 rivier
2 … is niet fijn
4 hoe vaak moest Naäman wassen
7 God is …

PROEFJE: PAPIER ONDER WATER
Van water wordt je nat. Je wordt nat als je gaat zwemmen of onder de douche gaat. Het papier van een
boek mag niet nat worden, dus je kunt onder de douche geen boekje lezen. De bladzijden zouden
doorweekt worden! Of kan het toch?
Hoe ga je dat onderzoeken? Je hebt nodig:
• Een vel papier
• Een glas
• Een emmer
• Water
En nu?
• Maak een prop van het vel papier
• Klem de prop onder in het glas
• Houd het glas op zijn kop
• Duw het glas op zijn kop onder water
• Haal het glas weer boven water
• Haal het papier uit het glas
Wat is er gebeurd?
Hoe denk je dat dit komt?
Kijk voor de uitleg van dit proefje op: https://www.proefjes.nl/uitleg/060

GEKLEURDE ZEEP
Met afwasmiddel kun je zeepsop maken. Hierin zitten een heleboel kleinere en grotere zeepbellen. Welke
kleur heeft een zeepbel eigenlijk?
Hoe ga je dat onderzoeken? Je hebt nodig:
• Grote plastic beker van 500 ml
• Afwasmiddel
• Water
• Een eetlepel
• Een rietje
• Een zaklamp
En nu?
• Spoel de binnenkant van de beker af met water
• Doe 2 eetlepels afwasmiddel in de beker
• Doe 2 eetlepels water in de beker
• Roer het afwasmiddel en het water rustig door elkaar
• Zet het rietje schuin in de beker
• Blaas door het rietje totdat er zeepbellen boven de rand van de beker uitkomen
• Ga naar een donkere ruimte, doe de zaklamp aan en houd die tegen de onderkant van de beker.
Wat gebeurt er?
• Haal de zeepbellen uit de beker, blaas één grote zeepbel die boven de rand van de beker uitkomt.
Houd de zaklamp weer tegen de onderkant van de beker. Wat gebeurt er?
Kijk voor de uitleg van dit proefje op: https://www.proefjes.nl/uitleg/209

HET VERHAAL OVER JEZUS EN PETRUS
Wow.. wat een golven hè?" Petrus moet bijna
schreeuwen, zoveel lawaai is er van het water
en de wind. Maar Johannes verstaat hem wel en
hij knikt. Een poosje varen ze verder zonder iets
te zeggen. De twaalf vrienden van Jezus zitten
met elkaar in een boot, ongeveer in het midden
van een groot meer. Als ze goed om zich heen
kijken, zien ze in de verte de lichtjes van de
warme huizen. De golven klotsen van alle kanten
tegen de boot en de boot schommelt gevaarlijk
heen en weer. Soms spettert er een golf zo hard
tegen de rand, dat er een plons water in de boot
komt. De vrienden in de boot zijn niet zo snel
bang... Maar nu hadden ze toch wel heel graag
gewild dat Jezus erbij zou zijn geweest.
‘Waarom',

klinkt het opeens uit twee monden.
Petrus en Johannes beginnen allebei tegelijk te
praten. 'Ha ha... we praten allebei tegelijk, jij
denkt zeker ook aan Jezus'. Alle vrienden in de
boot glimlachen even, maar een seconde later
staan alle gezichten weer bezorgd. ‘Waarom
ging Jezus niet met ons mee?', schreeuwt
Johannes over het geluid van de wind heen. 'Geen
idee. Wat ging Hij doen? Hij zei toch dat Hij ook
zou komen?' roept Andreas terug, terwijl hij de
spetters water van een golf uit Zijn gezicht ,veegt.
Tja, er waren vandaag zoveel mensen die naar
Hem wilden luisteren. Misschien duurde het wel
superlang voordat ze naar huis gingen. Als Hij
ons niet de opdracht had gegeven om alvast naar
de overkant te varen, hadden we dit nooit gedaan!
'Rare opdracht eigenlijk. Ik hoop dat we Jezus
weer snel zullen zien. Het duurt in ieder geval
nog wel lang voordat we aan de overkant zullen
zijn. Wat een wind., zeg!', roept Petrus.
De twaalf vrienden roeien, roeien en roeien.
Elke keer als ze twee meter vooruit zijn, komt er
een golf die de boot weer een meter terugduwt.
Rood van inspanning kijken ze elke keer of
lichtjes van de huizen al dichterbij komen.
Opeens klinkt er een harde gil. Hij komt uit Petrus'
mond. Johannes kijkt bang: 'Petrus wat is er!
Sinds wanneer ben jij bang voor water?' ‘Nee,
kijk daar!’ Alle vrienden in de boot kijken naar de
kant waarheen Petrus wijst en ook zij
schreeuwen het uit van schrik. En dan wordt het
stil Petrus' hart klopt in zijn keel. Net had hij het
nog warm van het roeien, maar nu heeft hij het
steenkoud van angst! Wat is dat? Iets wits,

het lijkt op een mens en het komt steeds
dichterbij. Zou het een spook zijn? Maar daar
gelooft hij toch niet in. Nog voordat Petrus dit
alles kan denken, klinkt er een heldere stem:
'Blijf rustig, Ik ben het. wees niet bang!'
Petrus slikt. is dit echt Jezus? ‘Heere, als U het
bent, zeg me dan dat ik over het water naar U
toe moet komen !’ ‘Kom’, zegt Jezus. Petrus voelt
zich helemaal blij worden. het is echt Jezus! Hij is
naar hen toegekomen. Petrus hoeft hier geen
seconde over na te denken. Natuurlijk gaat hij
naar Jezus. Ook al is het een rare opdracht. Als
Jezus het zegt, dan is het goed! Binnen één tel is
Petrus uit de boot gesprongen: Eén, twee, drie
vier stappen, dat is al de helft, dan is hij bij Jezus.
Eindelijk, want wat heeft hij Hem gemist! Wel
gaaf, dat hij zo naar Jezus mag gaan. Zo loopt
Petrus heel gelukkig naar Jezus toe. zomaar over
het water.
Terwijl hij aan het lopen
is, kijkt naar zijn voet en
daar ziet hij zijn natte jas.
Natuurlijk, dat is waar
ook, het stormt hard.
Petrus begint in
paniek te raken
door de harde wind.
Nee, nee, nee! Zodra Petrus niet meer naar Jezus
kijkt, maar let op de harde wind, zakt hij naar
beneden in het water. ‘Heer Jezus, red me!’,
schreeuwt Petrus. Meteen pakt Jezus de hand van
Petrus en trekt hem uit het water. ‘Waarom
twijfel je, Petrus?’ vraagt Jezus. ‘Je kunt echt op
Me vertrouwen!' Petrus is te verbaasd om
antwoord te geven op de vraag die Jezus stelt.
Daarom stappen ze snel bij de andere vrienden in
de boot. Meteen stopt de wind, de storm is
voorbij. Alle vrienden zijn diep onder de indruk
van wat er zojuist gebeurd is. Heel even weet
niemand precies wat ze moeten doen. Maar dat
duur niet lang. Alle vrienden zeggen: ‘Jezus, wij
geloven in U!’ Want wat ze na dit avontuur wel
zeker weten is dit: Jezus is de Zoon van God. Nu
en altijd.
Je vindt dit verhaal in de Bijbel in het
14e hoofdstuk van het boek Mattheüs

PROEFJE: DROGE VINGER
Als je in het water springt ben je nat. Als je alleen je vingertopje in
het water steekt is hij ook nat. Of toch niet?
Hoe ga je dat onderzoeken?
Je hebt nodig:
• Kruiden die drijven
• Een glas
• Water
En nu?
•
•
•
•

Vul het glas met water
Strooi een flinke laag kruiden op het water
Wacht tot het water in het glas stil staat
Duw nu voorzichtig je vingertopje in het water, niet te diep

Wat gebeurde er?
Hoe denk je dat het komt?
Kijk voor de uitleg van dit proefje op: https://www.proefjes.nl/uitleg/082

SPEL MET SPLASHBALLEN
Je kunt heel eenvoudig buiten een dartspel maken. Wat heb je nodig?
• Stoepkrijt
• Splashballen
• Emmer
• Water
Maak buiten op een rustige plek allemaal cirkels om elkaar heen en
Geef een waarde in punten aan de cirkels. Overleg met elkaar vanaf
welke afstand je gaat gooien en markeer die plek met een rondje of
vierkant. Zet er een emmer water naast. Doop je splashballen in het
water en gooien maar.
Natuurlijk is het superleuk om dan ook een score bij te houden.
Spreek met elkaar af tot welk getal jullie willen gaan (bijvoorbeeld 500).
De eerste die de 500 punten heeft gehaald heeft gewonnen.
Of toch niet? Je kunt namelijk ook nog verder gaan en dan terug gaan
tellen. Wie staat er het eerste weer op 0 punten

LETTER STREPER
Je ziet allemaal zomerwoorden. Streep die letter voor letter door in de letterbrij hieronder. Je houdt dan
letters over. Die letters plaats je achter elkaar: je leest dan een wenst

REBUS

OPLOSSING:

ZELF IJSJES MAKEN
Je kunt heerlijk zelf ijsjes maken die ook nog eens gezond zijn.
Wat heb je nodig?
• Een ijsjesvorm
• Fruit
• Diksap
• Water
Snij het fruit in kleine stukjes. Vind je aardbeien lekker of peer of bosbessen? Of ga je liever voor ananas?
Je kunt het ook lekker mixen, dan maak je leuke regenboogijsjes.
Verdun het diksap met water tot de smaak goed is.
Doe het fruit in de ijsvorm en doe het diksap erbij.
Vergeet niet het stokje in de vormpjes te doen en laat de ijsjes minimaal 4 uur in de vriezer staan voordat
je ze op gaat eten.
Wil je variëren?
• Pureer het fruit en doe er dan ook een takje munt bij of basilicum.
• Gebruik in plaats van diksap eens koude thee.

STOEPKRIJT MAKEN
Leuk om zelf stoepkrijt te maken en handig om te gebruiken voor spelletjes die je buiten op
straat kunt spelen.
Wat heb je nodig
• Gips
• Plakkaatverf in allerlei kleuren
• Lege wc rollen
• Stevig plakband of tape
•
•
•
•

Plak eerst de wc rollen aan de onderkant goed dicht.
Maak de gips zoals op de verpakking staat, roer er plakkaatverf doorheen totdat je de kleur mooi
vindt. En doe het per portie, want anders heb je maar één kleur stoepkrijt
Vul het mengsel in de wc rollen en laat het drogen.
Wanneer het droog is trek je de wc rol helemaal los

Krijten maar!

VAKANTIE HERINNERINGEN IN EEN POTJE
Misschien ga je op vakantie naar het buitenland of in Nederland, maar misschien ook niet. Het is in ieder
geval heel erg leuk om herinneringen te bewaren.
•
•
•

Hou je erg van de zee, dan is het leuk om wat zand mee te nemen en
wat schelpen en wat vind je nog meer langs het strand? Stukjes hout
of zeewier (laat dat wel eerst goed drogen hoor, anders gaat het stinken).
Of ga je naar een bosrijke omgeving? Dan vind je vast wel mooie
bladeren, boomvruchten, een mooi stukje schors of mos of wat denk
je van een mooie steen.
Hou je van bloemen en planten dan kun je ook eens een herbarium
maken. Je raapt of plukt wat je mooi vindt en droogt dat in een
plantenpers. Daarna plak je ze in een mooi boek. Dan is het ook leuk
om er een foto bij te doen die je van het bloemetje hebt gemaakt voor
het plukken! Zoek maar eens op Google hoe je een plantenpers kunt
maken voor een herbarium. Heb je dat niet, dan is wat krantenpapier
met een paar zware boeken ook nog een oplossing.
Zomaar wat ideeën om te verzamelen, maar je kunt
het zo gek niet bedenken of neem het mee! Een etiket
van een flesje drinken dat je heel erg lekker vond of
een dopje. Het logo van de chipszak van je favoriete
vakantiechips, de ticket van een dierentuin, speelpark
of museum, noem het maar op.
De herinneringen die je hebt verzameld kun je mooi in
een potje doen en het zodanig mooi erin doen dat het
iedere keer een feestje is om naar te kijken.
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