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Wat leuk dat je ook in de feestmaand hebt gekozen voor de prentenboeken

van Pauline Oud! 

 

De decembermaand is ieder jaar weer een spannende tijd. Nu de Sint het land

verlaten heeft is het tijd om uit te kijken naar Kerst. Een geweldig thema voor

in de klas en ook thuis kun je natuurlijk ontzettend veel doen om het gezellig

te maken en een warme sfeer te creëren. 

 

In dit pakket vind je een heleboel activiteiten om de periode richting

kerstvakantie op een gezellige, ontspannen manier door te komen. Knutselen,

voorlezen en natuurlijk de kerstboom versieren: deze tijd leent zich er perfect

voor om creatief bezig te zijn. De activiteiten zijn stuk voor stuk ontzettend

leerzaam, maar bovenal heel gezellig in deze donkere tijd.  

 

Voor de planning kun je de adventskalender gebruiken die te vinden is op de

website of natuurlijk gewoon fijn je eigen tijd indelen. 

 

              We wensen je heel veel plezier en alvast hele fijne feestdagen!



Wat weten we over kerstmis?

2

© Pauline Oud / juf Bertine – Letters & spetters Thema Kerst

Een mooie manier om een thema te starten is er samen over te praten en

een woordveld te maken. Op die manier activeer je de voorkennis van de

kinderen en help je ze woorden te gebruiken, al dan niet nieuw voor ze, die

met het thema te maken hebben. Een prachtige stimulans voor de

woordenschat! 

 

 Wat heb je nodig?
• Plaatjes die aansluiten bij het thema. In    

  bijlage 1 vind je 8 woordkaarten die je        

hier uitstekend voor kunt gebruiken. 

• Groot vel karton 

• Schaar 

• Lijm 

• Stift  

 

 

Zorg dat alle kinderen goed zicht hebben op het karton. Dit kan in de kring,

maar afhankelijk van de grootte van je groep kun je ook aan tafel werken.

Vraag eerst wat de kinderen al weten over kerstmis. Er komt vast al wat in ze

op! Bekijk vervolgens samen alle plaatjes, benoem ze en laat de kinderen

helpen met opplakken. Wijs ook op de woorden die erbij staan. Ook al

kunnen kinderen nog niet lezen, zo leren ze toch over de relatie tussen

geschreven en gesproken taal. 

 

Geef jullie woordveld een mooie plaats op de groep. Zorg dat het voor

kinderen goed zichtbaar is en kom er regelmatig even op terug. Komen jullie

tijdens het thema nog meer woorden tegen die erbij passen? Plak deze er

dan ook bij. Zo gaat het onderwerp steeds meer leven en wordt het thema

echt iets van jullie samen.  

 

Aan de slag

2+

22

Tip: knip je woordveld

in de vorm van een

kerstboom en hang de

woorden erin op

kerstballen of sterren.

Tip: op de website vind je nu ook een

raamtekening voor Kerst. Mooi als

aankleding voor je lokaal of gewoon

thuis!
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2+

Tips bij de woordkaarten

Wat leert je kind ervan?  Naast het vergroten van de woordenschat leert je

kind ook de betekenis van het woord veel beter begrijpen en wordt het

begrijpend luisteren gestimuleerd. Daarnaast oefenen kinderen hun

gespreksvaardigheid. Ze leren zich hierdoor steeds beter uit te drukken. 

 

speltips  

Deel de woordkaarten uit. Noem een van de woorden. Het kind met de

bijbehorende kaart mag gaan staan en laat zijn kaart aan iedereen zien. 

 

Leg een aantal kaarten op een rij. Benoem en bekijk de kaarten goed. Dan

doen alle kinderen hun ogen dicht. Haal een kaart weg. Welke kaart mist

er? 

 

Gebruik de kaarten als voorbeeld en laat kinderen de woorden na-

stempelen of schrijven.

Voorlezen: Kerst met Fien en Milo

Voorlezen is natuurlijk altijd een feestje, maar het wordt nog leuker en

waardevoller als je dit op een interactieve manier doet! Door vragen te

stellen over het verhaal en het verhaal te ondersteunen met voorwerpen

komt het tot leven en krijgt het een plekje in de belevingswereld van de

kinderen.

Begin altijd met het bekijken van

de cover. Vertel hoe het boek

heet en vraag de kinderen waar

het over zal gaan. Kun je dat ook

ergens aan zien?



4

© Pauline Oud / juf Bertine – Letters & spetters Thema Kerst

Pagina 1 & 2 Pagina 3 & 4

Waarom hebben Fien en Milo

warme kleren aan?

Laat de kinderen de

verschillende bomen aanwijzen.

Waarom moet Fien heel hard aan

de kar trekken? 

Pagina 5 & 6 Pagina 7 & 8

Hoe komt het dat buiten alles wit

wordt?

Zien de kinderen waar de neus nu

nog is? 

Is het buiten warm of koud?

En hoe is dat binnen? 

Hoe kun je zien dat Fien

blij is?

Gebruik de vraag uit het boek.

Je kunt ook ingaan op de grootste,

de kleinste, rood, geel et cetera. 

Pagina 9 & 10 Pagina 11 & 12
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Pagina 13 & 14 Pagina 15 & 16

Laat de kinderen boven, midden

en onderaan aanwijzen.

Laat ze ook de verschillende

kleuren slingers aanwijzen.

Waar is het topje?

Wie weet wat daar hoort? 

Pagina 17 & 18 Pagina 19 & 20

Gebruik hier de vraag uit het boek Wat zit er nu allemaal in de boom?

Pagina 20 & 21 Pagina 22 & 23

Wat heeft Milo buiten gedaan? Laat de kinderen alles benoemen:

de kerstboom, cadeautjes,

schaapje enzovoort.

Hoe vieren zij thuis Kerst? 
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Knutselen - Maak je eigen Kerst kijkdoos

Wat heb je nodig?

• Kopieerbladen kijkdoos (zie bijlage) 

• Lege (schoenen)doos 

• Crêpepapier  

• Schaar of prikpen en -matje 

• Lijm 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 +

Eenvoudig, maar altijd een succes: een kijkdoos! De magie van het door

een klein gaatje kijken naar een bekend verhaal heeft altijd een enorme

aantrekkingskracht op kinderen. Ontzettend leuk om te maken en zo het

verhaal nog eens te beleven en heel mooi om later mee te spelen.

Aan de slag

Het mooist is om eerst het kerstverhaal te vertellen of voor te lezen (dit

kan ook al een dag eerder bijvoorbeeld). Zo activeer je de voorkennis van

de kinderen en krijgt de knutselactiviteit meteen betekenis.  

 

Na het voorlezen vertel je dat jullie een kijkdoos gaan maken van het

verhaal van het kindje Jezus. Weten de kinderen wat een kijkdoos is? Leg

het uit en laat eventueel jouw eigen kijkdoos alvast zien. Het is altijd fijn

om te voorbereiding een activiteit alvast uit te voeren en je hebt meteen

een heel duidelijk voorbeeld. 

 

Laat de kinderen de figuren uitknippen of prikken en help degenen die

het nog niet kunnen. Maak intussen een kijkgat in de dozen en een gat in

de deksel zodat er licht in de doos valt. Plak dit af met een stukje

crêpepapier.  
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Maak je eigen kerstengel

Maak je eigen hanger voor in de kerstboom! Deze schattige engeltjes zijn

heel mooi om je lokaal mee te versieren. Daarna kunnen ze mee naar huis en

kunnen de kinderen ze een mooi plaatsje geven in de kerstboom.

Als alle figuurtjes zijn uitgeknipt is het tijd

om de plakrandjes om te vouwen en in te

smeren met lijm. Laat kinderen zoveel

mogelijk zelf vouwen en plakken en help ze

om hun figuren in de doos te plaatsen.  

 

Geef de dozen aan het begin van de vakantie

mee naar huis. Vooraf kun je aan de hand van

de kijkdozen het verhaal nog eens bespreken

zodat de kinderen het zelf, met hun doos,

aan papa en mama of opa en oma kunnen

vertellen. 

Tip: als extra

aankleding kun je

wat stro in de dozen

leggen. Zo wordt het

een echte stal!

Wat heb je nodig?

• Sjabloon + stappenplan engel  

  (zie bijlage) 

• Schaar 

• Lijm of plakband 

• Potloden of stiften; 

• Rood kerstlint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat leren kinderen hiervan?

Het (na)vertellen van een verhaal is een geweldige stimulans voor de

spreekvaardigheid van je kind. Daarnaast helpt het maken van en daarna

spelen met de kijkdoos bij het verwerken van informatie en de ontwikkeling

van het verhaalbegrip.

18 mnd+
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Tip: ook baby's kunnen natuurlijk een engeltje versieren. Laat ze

kliederen met verf of maak vingerafdrukjes met je ze. 

 

Met het vouwen zullen kinderen hulp nodig hebben. Neem het stappenplan

erbij en vertel steeds wat je doet. Misschien kunnen de kinderen meehelpen

met vouwen en door te kijken en luisteren leren ze er altijd van.  

 

Maak tot slot met een perforator een gaatje in de bovenkant en doe er een

touwtje doorheen. Klaar is jullie eigen kersthanger! 

 

 

 

Aan de slag

Geef alle kinderen een sjabloon en laat ze hun engel eerst mooi kleuren of

versieren met bijvoorbeeld sterretjes. Eventueel kun je zelf glitters toevoegen. 

Vervolgens worden de sjablonen uitgeknipt. Laat kinderen dit weer zoveel

mogelijk zelf doen en help waar nodig.  

Kerstbomen knutselen

Er zijn tientallen manieren om eenvoudig een kerstboom te knutselen. Voor

deze activiteit gaan de kinderen er zelf een vouwen, opplakken en versieren.

Een geweldige oefening voor de motoriek die ook de oudste peuters al aan

kunnen.

Wat heb je nodig?

3+

• Groene vouwblaadjes 

• A4 vel voor de ondergrond 

• Lijm 

• Plakkertjes 

• Glitters  
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Vouwen en plakken zijn ontzettend goede oefeningen voor de fijne

motoriek. Daarnaast is vouwen een prachtige voorbereidende rekenoefening:

je hebt een heel vierkant, vouwt hem doormidden (de helft) en houdt een

driehoek over.  

 

Wat leren kinderen hiervan?

Laat de kinderen weer een voorbeeld zien en vertel dat ze vandaag een mooie

kerstboom gaan maken.  

 

Geef alle kinderen een vouwblaadje en laat het ze neerleggen met een van de

punten wijzend naar hun buik, dus als een ruit. Laat zien dat je een punt

vastpakt en voorzichtig naar de punt ertegenover brengt. Duw het blaadje

plat en leg uit dat je met je vinger vervolgens een scherpe vouw maakt.  

 

Voor jonge kinderen is nauwkeurig vouwen en een lijn maken zonder het

blaadje te kreuken een enorme uitdaging. Help mee waar nodig en laat het

ze anders gewoon nog een proberen. Lijm de blaadjes dicht en benadruk dat

er maar een klein beetje lijm nodig is en dat je dit alleen langs de randjes

smeert. 

 

 

 

Aan de slag

Als iedereen 3 blaadjes gevouwen en dichtgeplakt

heeft mogen ze op het grote vel geplakt worden.

Let op: begin met het onderste blaadje en lijm de

anderen er steeds net een stukje overheen zodat

een kerstboom ontstaat.  

 

Zitten ze vast? Dan is het tijd voor de decoratie! Als

kinderen glitters willen kun je ze kleine cirkeltjes

laten lijmen of juist slingertjes. De glitters kun je het

best zelf aanbrengen als je ze niet in de zomer nog

tegen wil komen! 



10

© Pauline Oud / juf Bertine – Letters & spetters Thema Kerst

Bijlage 1 Kerstballen memory 
Print de kaartjes 2 maal uit en plak ze op een gekleurde ondergrond. Even

lamineren en uitknippen en klaar is jullie memoryspel!
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Bijlage 1 Kerstballen memory



Bijlage 2  W
oordkaarten
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Bijlage 2  W
oordkaarten
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Bijlage 3 Kopieerbladen kijkdoos
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815
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Bijlage 4 Stappenplan engel

Trek het sjabloon over of print het uit op

stevig wit papier.

Knip de engel uit, en versier haar mooi.

Knip de vleugeltjes langs het hoofdje in

tot aan de stippellijntjes. Vouw de

vleugeltjes op het stippellijntje naar

voren. Plak B vast over A met een stukje

plakband. Je kerstengel is klaar!

Zet haar op de feesttafel of maak met

de perforator een gaatje en rijg er een

lint doorheen. Zo kun je de engel in de

boom hangen.

A B
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Bijlage 5 Kleurplaten
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