
Kerststalletje
Dit kerststalletje beeldt het kerstverhaal uit,
zoals het staat beschreven in Lucas 2. Je zult
het vast wel horen op school, in de kerk of
thuis. En je kunt het zelf ook lezen in de Bijbel.

Maar nu aan het werk. Eerst alles mooi kleuren.
Dan de stippellijnen met de botte kant van de
schaar inritsen. Daarna uitknippen, vouwen en
in elkaar plakken. Als laatste werk de figuurtjes
op de aangegeven letters plakken.
Doe je best en… heel fijne kerstdagen!
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