
Vierde zondag van Advent 
SAMENKOMST MET KINDEREN 

 

  



Hallo ouders en kinderen! 
 

Wat fijn dat jullie je hebben aangemeld voor de samenkomst met Kerstmis. We hopen dat het 

heel gezellig wordt met allemaal kinderen samen.  

We willen jullie alvast een beetje laten weten wat we gaan doen, zodat jullie (en je ouders) je 

erop voor kunnen bereiden.  

De bijeenkomst zal zijn om …. uur op zondag 20 december, eventueel een toevoeging. 

We doen dit via Zoom / Teams. 

Gebruik op dat moment de volgende link: nog invullen  

  

Zoom installeren  

Installeer Zoom voor telefoon en tablet via een app. Voor computer en laptop kun je het 

downloaden via www.zoom.us. Let erop dat je een apparaat gebruikt met een camera en een 

microfoon, dan kunnen we jou ook horen en zien. Tot nu toe hebben we gemerkt dat het 

makkelijk in gebruik is, maar mocht je vragen hebben mail dan naar 000@0000.nl.  

  

Agenda bijeenkomst  

00.00 uur Tijd om in te loggen, voor de kinderen om met elkaar te praten en om 

technische problemen op te lossen.  

00.15 uur Begin van de bijeenkomst.   

+/- 00.45 uur Einde bijeenkomst.  

  

Activiteiten  

Omdat we samenkomen met kinderen van verschillende leeftijden hebben we 

verschillende knutsels. Soms geven we een opdracht die je niet op het scherm uitvoert.  

Daarom willen we jullie vragen om de activiteiten hieronder uit te printen. Uiteraard alleen 

datgene wat bij jouw leeftijd (of jullie leeftijden) past. Daarom geven we met kleur aan 

voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.  

 

 PK  Peuters en kleuters 

 

 OM  Groep 3 – 6/7  

 

 

  

http://www.zoom.us/


Knutsel  
 

 PK  Kleurplaat en knutsel 

 

Wil jij die mooie engel zijn, de boodschapper van God? 

 

 

Stap voor stap: 

 

1. Je legt klaar:  

a. Een vel liefst donkerblauw papier 

b. Kleurtjes 

c. Schaar en plak 

d. Kerststerren en versiersels 

 

2. Print de kleurplaat van het engeltje. 

 

3. Tijdens ‘aan de slag’ kleurt uw kind het engeltje en knipt u het samen uit. Daarna plakt uw 

kind het op het blauwe vel papier en versieren jullie het engeltje samen.  

 

Succes! 

  



  



 OM  knutsels 

 

Wil jij die boodschapper van God zijn? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap voor stap: 

1. Je legt klaar: 

a. Een vel donkerblauw papier 

b. Wit papier 

c. Gebakspapier, zilver en gouden kerstversiersels, zilver en goud papier. 

d. Eventueel witte verf om vleugels te maken met je handen. 

e. Een kopie van een foto van jezelf, of huidskleur papier 

f. Schaar, plak, stift 

 

2. Maak een mooie engel, liefst een die op jou lijkt!  



 

 OM  en  PK .   

 

De pastoor zoekt voor de kerstdagen, als hij thuis is een lekkere, warme maar ook foute 

kersttrui. 

 

Op de volgende bladzijde vind je de trui.  

 

Wil jij hem printen, mooi versieren en bij de pastoor in de brievenbus doen?  

Dan kan hij er met Kerstmis van genieten! 

 

 

  



 


