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 leerjaar: Wees gelukkig bundel 

Protestantse Godsdienst. 

 

Beste leerlingen, hieronder staat de volgorde van wat je in deze bundel 

kan doen. Veel plezier! 

 

Les 4.5.1: Interesses en keuzes. 

1. Titelblad nieuw thema: lezen 

2. bl(2.1,2.2) werkblad: Wat maakt mij gelukkig: opdracht 

3. bl(3): werkblad: Als je arm bent: opdracht 

4. bl(4): knutselwerkje: Wat ben ik toch een …vogel: knutselen 

5. bl(4.1): infoblad: Gelukkig zijn: lezen 

6. bl(4.2,4.3): verhaal: De Bergrede voor nu: lezen 

7. bl(4.4): gedicht: Doe het andersom: lezen 

8. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VyZSyNJ_jTw:  

    Het christendom: Jezus over geluk, zegen en bidden: kijken en 

    luisteren 

9. bl(5): verhaal: De zaligsprekingen: lezen 

10. bl(7): verhaal: Wees gelukkig: lezen 

11. bl(7.3): samenvatting verhaal: De zaligsprekingen: aandachtig lezen 

12. bl(5#): werkblad: De zaligsprekingen: opdracht 

13. bl(5.1): verhaal: Gelukwensen: lezen 

14. bl(5.2): werkblad: De toespraak op de berg: opdracht 

15. bl(6): werkblad: kiezen: opdracht 

16. bl(6.2): werkblad: Zaligsprekingen: opdrachten 

17. Filmpje: ga via Google naar schooltv (niet via You Tube!). Tik bij 

      hun boven in de zoekbalk: heilige huisjes. Kies uit de verschillende 

      mogelijkheden het filmpje: Heilige huisjes synagoge. Klik op 

      afspelen (icoontje midden in beginbeeld van het filmpje):  kijken en 

      luisteren 

18. bl(8,9,9.1,10): infobladen: De synagoge, de Joodse kerk en leerhuis: 

      lezen + schrijven 

19. Filmpje: ga via Google naar schooltv (niet via You Tube!). Tik bij 

      hun boven in de zoekbalk: Simchat Tora. Klik op afspelen (icoontje 

      midden in beginbeeld van het filmpje): kijken en luisteren 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VyZSyNJ_jTw


20. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=pAkmRgotx14:  

      Simchat Tora: kijken en luisteren 

21. bl(11,12): verhaal: Vreugde der Wet – Simchat Tora: lezen 

22. bl(12.1): werkblad: Zoek de verborgen boekrollen: opdracht 

23. bl(12.4): werkblad: Boekrol: opdracht 

24. bl(14,15): verhaal: Jezus leert de Tora: lezen + antwoorden in de  

      Bijbel zoeken 

25. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=T2Cla66B-yE:  

      Het Bijbelproject: De Wet: kijken en luisteren 

26. bl(15.1): werkblad: Jezus geeft les in de synagoge: opdrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten juf Chonja,  

tot binnenkort  

XXX 
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ECHT GELUK = KIEZEN VOOR JEZUS 

Als je kiest voor God, waar kies je dan voor ? 



  



  

Filmpje: ga via Google naar schooltv (niet via You Tube!). Tik bij hun boven in de zoekbalk: heilige 

huisjes. Kies uit de verschillende mogelijkheden het filmpje: Heilige huisjes synagoge. Klik op 

afspelen (icoontje midden in beginbeeld van het filmpje). 



  



  



  



Filmpje: ga via Google naar schooltv (niet via You Tube!). Tik bij hun boven in de zoekbalk: 

Simchat Tora. Klik op afspelen (icoontje midden in beginbeeld van het filmpje): 
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Boekrol 
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