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Rosj Hasjana stickers, wat doe je ermee 
 

Kopieër op stickervellen van 45 stickers van 38,1 bij 30 mm per vel: 
Appel – honing stickers  pdf knutsel rhsticker appel honing 

Tapoeach Dwasj stickers  pdf knutsel rhsticker tapoech dwasj 

RH plaatjes kleur   pdf knutsel rhsticker rh plaatjes 
 

Kopieër op stickervellen van 4 stickers (dan iedere sticker in vieren knippen) 

Honingpot stickers groot pdf knutsel rhsticker honingpot gr 
 

Kopieër op stickervellen van 24 stickers van 70 bij 37 mm per vel 

Sticker beracha appel  pdf knutsel rhsticker beracha appel N+H 
 

Wordt er op karton of papier ‘gestickerd’ dan kunnen de stickerplaatjes 

ook gekopieerd worden op gewoon papier en dan uitgeknipt en opgeplakt. 
Of gebruik pdf knutsel rhknipblad sjofar+appel afgedrukt op gekleurd papier 
 

Hieronder een paar voorbeelden van wat je met de stickers kunt doen. 

 
1. Appel-honing bordje en honingpotje 

Doorzichtige plastic bordjes (oa HEMA) 
bestickeren met plaatjes van appels, ronde 

challe, sjana tova en 1 sticker met de beracha 

voor boomvruchten (appel). 
 

Over bestickerd bordje een 2de bordje zetten. 

Hierop kunnen de stukjes appel of zoete challe 
worden gelegd.  

Bovenste bordje kan worden afgewassen en zo 
kan het stickerbordje meerder keren worden 

gebruikt. 
 

Voor de honing kan een 

plastic glaasje of bakje 
worden bestickerd. Een leeg jampotje is ook erg ge-

schikt om stickers op te plakken en honing in te doen. 
 

Gebruik je een papieren bord dan kunnen daar ook 

zelf uitgeknipte appeltjes op worden geplakt. 

Daarna moet er doorzichtig plakplastic overheen.  
 

2. Appel-honing placemat 
 

Laat een minstens 160gr papier (HEMA) 

bestickeren/plakken met RH symbolen. 
Plak er ook een sticker met de 

‘appel’beracha op in het Nederlands of 
Hebreeuws. 

Plastificeer de placmat. 
Gebruik het bijvoorbeeld om de honingpot 

op te zetten. Iedereen kan dan bovenb de 
placemat zijn stukje appel/zoete challe in 

de honing dopen. 
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3. Sjofar 
Werkje speciaal voor de Gan en 

peutergroep. 

 
Knip voor ieder leerling een 

sjofar uit stevig (etalage karton)  
Zie pdf knutsel sjofar slinger voor 

model (vergroten naar A3 of > ) 
 

Stickers of papieren 
RHsymbolen (zie pdf s ) 

opstickeren/plakken. 
 

2 Gaatjes maken (zie voorbeeld), koordje er door en ophangenof omdoen 
bij de leerling.  

Blaas er met de hele klas op en zorg dat het als een echte sjofar klinkt! 
 

 
4. RH kaarten 

 

Met de stickers en knipvellen  kunnen de mooiste zelfgemaakte RH 
kaarten worden gemaakt. 

 
Geef de leerlingen een A5 velletje van stevig papier (120gr of meer) 

of geef ze een dubbelgevouwen A4 vel (120gr of meer). 
 

De kinderen er met stickers (zie pdf’s), uitgeknipte RH symbolen (zie 
pdf’s) en kleurpotloden een mooie kaart van maken. 

 
Schrijf er SJANA TOVA op of gebruik het knipblad pdf rhknipblad sjana tova. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


