Kidsclub

Kind van God zijn en elkaar liefhebben in een veilige in de groep in de
kerk.
Themadienst: Veiligheid
Doel
Met dit thema kun je het over verschillende zaken hebben. Wij dachten dat het goed zou zijn
om de veiligheid in de groep bespreekbaar te maken en vervolgens een aantal ‘regels’ op te
stellen en deze zichtbaar te maken en te houden in de zaaltjes.
Onderdelen
1. Bijbelgedeelte
Voorbeelden om te lezen: Jozef die door zijn broers ‘gepest’ werd (kinderbijbel)/of Galaten
5:22-23: vruchten vd Geest)/of psalm 91: God is een veilige schuilplaats / of Ex. 21:24
bespreken: een oog voor een oog, een tand voor een tand / of Korintiers 12:12: een lichaam
bestaat uit vele delen, die delen vormen ondanks al hun veelheid toch 1 lichaam/etc.)
2. Doorpraten over punt 1.
3. Liederen
Zie playlist Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8UZb7uE6t38A08lKawqzsvtt88ZI4m8S
of afzonderlijk:
- Dit is mijn hand en dat mijn voet, van Elly en Rikkert:
https://www.youtube.com/watch?v=X5bZrIE_-l4
- Iedereen is anders, niemand is als jij, van Marcel Zimmer
https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk
- Liefde, blijdschap vrede, Kinderopwekking 70
https://www.youtube.com/watch?v=0hXHvG9hnqI
- Hee wil jij mijn vriendje zijn, Elly en Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=Pv-INKBuols

4. Werkje 1
* groep 1/2 en groep 3: Schilderij met klemmetjes waar kaartjes aan gehangen kunnen
worden.
* groep 6: ‘Prikbordschilderij’ waar kaartjes op geprikt kunnen worden.
- Op een kaartje het onderwerp (laten) schrijven.
- Op een kaartje een bijbeltekst of belangrijke zin (laten) schrijven.
- De kinderen zelf ‘regels’ voor de groep laten bedenken en deze op een kaartje (laten)
schrijven.
- Op andere kaartjes de namen van de kinderen (laten schrijven) of handtekeningen laten
zetten, zodat iedereen er zichtbaar mee instemt.
- (Er kunnen wat klemmetjes overgelaten worden, zodat de andere kidsclubgroepen er later
hun namen aan kunnen toevoegen-> kijk maar of dat handig is).
- De kaartjes kunnen gemaakt worden uit gekleurd papier of vilt wat in de kast van de crèche
ligt. We zullen nog zorgen voor een aantal versierseltjes om de kaartjes mee op te vrolijken.
- Bij het schilderij voor groep 1/2 en groep 3 hangt in het midden een spiegeltje (Ze kunnen
zichzelf zien in combinatie met de regels: dit ben ik en hier sta ik achter).

* Voorbeeldregels (voor het geval de kinderen er niet op kunnen komen):

- we zijn lief voor elkaar (we pesten niet)
- we luisteren naar elkaar
- we blijven van elkaar af
- we blijven van elkaars spullen af
- we helpen iemand als dat nodig is.
- we laten elkaar uitpraten
- we houden de zaal netjes
- we luisteren naar de leiders

