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Maak een
Ik wil
Begin
Versier een
Allah verhaaltje met vandaag
dadel
tekeningen
bedanken
om een dou’a en eet die
over
Ramadan
voor ...
te leren
lekker op

Teken of
Knutsel
een
moskee

Zeg iets liefs Kies of
Doe
tegen mama,
vandaag iets
maak
papa en
iets lekkers om Allah
broer/zus
blij
te
maken
om te eten

Zoek in je
Er ligt
speelgoedkast iets
een pakje
uit om aan een verstopt in huis,
kindje te geven die vraag tips aan
minder heeft

mama of papa

Leer
vandaag iets Vertel iets
nieuws over grappigs
islam

Bel een
Doe vandaag Maak
Bid mee
iets om aan familielid
iets om
met mama
mama blij de buren te op en zeg
en/of papa te maken
geven
iets liefs
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Doe
vandaag iets
om papa blij
te maken

Geef de aller
dikste kus aan
mama, papa
en broer/zus

Maak
een
Vertel waar je
dessertje voor de
trots op bent, en
iftar van mama
eindig met
& papa
Hamdulilah
(en jezelf)
Maak een
kaartje (of meer)
om aan iemand
te geven op Eid

Maak een
slinger voor
Eid

Dit wil ik
vandaag
leren over
Allah ...

Maak een
tekening
voor een
vriend(in)

Help mama
Ruim je & papa met
kamer op een klusje /
huishouden
Maak een leuk
Eid geschenk voor
mama, papa en
broer/zus

Geef een
complimentje
aan je
broer/zus

Maak iets Help met
lekkers voor versieren voor
Eid
Eid

