Nieuw schooljaar
Objectles voor de eerste schoolweek

De vakantie is voorbij.
Een nieuwe schooljaar begint.
Hoe gaan we weer naar school?
Een objectles (met bouwplaat)
voor het begin van een nieuw schooljaar
om kinderen te leren dat Gods zegen onmisbaar is (Psalm 127:1).
Begin
Kopieer voor elk kind dat meedoet afhankelijk van de leeftijd de kleurplaat of de
bouwplaat met de Bijbeltekst op stevig papier (zie
www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen/kleurplaathuis of
www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen/bouwplaathuis).

Binnenkomer
Geef een aantal kinderen een beurt en vraag hun hoe ze aan het nieuwe schooljaar
beginnen. Zien ze er tegenop? Hebben ze er zin in? Een oefening in het onder
woorden brengen van gevoelens (sociaal-emotionele ontwikkeling).
Afhankelijk van de groep en de leeftijd van de kinderen kun je deze binnenkomer
verdiepen door te vragen waarom het belangrijk is om naar school te gaan en
waarom het nodig is om je best te doen op school.
Je kunt wijzen op de opdracht tot werken/leren die de Heere al bij de schepping
van de mens geeft (Genesis 1:27-28) en die na de zondeval niet veranderd is
(Genesis 3:16-19). Je leert dus niet voor jezelf of voor de juf of meester maar voor
de Heere. Dit zet het naar school gaan in het juiste perspectief.

Bijbel erbij
Pak de Bijbels erbij en lees met de kinderen Psalm 127:1-2. Bespreek dit gedeelte
met behulp van de volgende vragen:
1. Wat zie je in gedachten als je deze verzen leest? (Je ziet werkmannen druk bezig
om een huis te bouwen. Ze staan vroeg op, werken lang door, gaan laat naar bed)
2. Toch lukt het bouwen niet goed. Hoe komt dat? (Ze werken in eigen kracht. Ze
werken zonder de HEERE)
3. Wat betekenen deze verzen? (Wij moeten ons best doen, maar we kunnen het niet
zonder de HEERE. We hebben de zegen van de HEERE nodig bij ons werk)
4. Wat is de zegen van de HEERE? (Dan is Hij erbij en dan zorgt Hij dat het goed
gaat. Dan helpt Hij en geeft Hij wat je nodig hebt)
5. Wat betekenen deze verzen voor het naar school gaan? (Dat we elke dag voordat
we naar school gaan tot de Heere bidden en Hem vragen om Zijn zegen over ons
schoolwerk. Dan willen we ook ons best doen op school en goed luisteren, want de
HEERE geeft Zijn zegen niet als wij niet leven zoals Hij dat van ons vraagt)
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Bezig
Ruim de Bijbels op. We gaan nu aan het werk. Vandaag zijn we allemaal
bouwvakkers. We bouwen/kleuren een huis.
Jongere kinderen:
Geef ze een kleurplaat van een huis (zie
www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen/kleurplaathuis ) of een kleurplaat van
een school of laat ze zelf een huis of een school tekenen.

Oudere kinderen:
- Deel de bouwplaten (zie
www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen/bouwplaathuis) uit en laat de
kinderen er op hun eigen manier aan werken. Eerst kleuren (één zijkant mag
onbewerkt blijven), dan knippen en plakken. Help indien nodig, zodat alle kinderen
op ongeveer dezelfde tijd klaar zijn.
- Laat de kinderen het tekstgedeelte uit Psalm 127 inkleuren en op de zijwand van
het huis plakken. Zet de huisjes op een zichtbare plaats in huis neer. Zo worden de
kinderen in de eerste schoolweken nog aan de les van dit gezinsmoment herinnerd.

Besluiten
Herhaal de les: aan het begin van een nieuw schooljaar is Gods zegen onmisbaar.
Besluit met gebed en bid om Gods zegen over het nieuwe schooljaar.
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