
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

Activiteiten : thema kerst 

 

- 1. kerstboom vouwen 

Pak drie groene vierkante blaadjes.  

Vouw de blaadjes in een driehoek.  

Plak de groene driehoeken onder elkaar.  

Voeg een stam toe.  

 

 

- 2. engel van een bordje maken 

Pak een papieren bordje.  

Knip een driehoek uit het bordje. 

Plak de driehoek aan de onderkant van het bordje met de opening naar boven.  

Plak in het midden een rondje en versier de engel.  

Glitters en goudstiften zijn leuk om te gebruiken.  

 

 

-3. lege kerststal tekening maken 

Teken in de kerststal alle kerstfiguren van het kersverhaal. 

lege kerststal tekenen - Bing images 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VBnvfAp%2f&id=D93B346B2629D99DF3276D700E39454C2D950297&thid=OIP.VBnvfAp_ab0Y2D0By0vBJQHaKe&mediaurl=https%3a%2f%2fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2f736x%2fcf%2fa6%2fef%2fcfa6efd99a96217a22c930c94b096034.jpg&exph=842&expw=595&q=lege+kerststal+tekenen&simid=608035123260820409&ck=90CB02148CEDB3773419360A33AC880B&selectedIndex=1&FORM=IRPRST&ajaxhist=0


-4. Versje “overal lichtjes” 

Leer dit versje. 

 
 

Overal lichtjes - Nannie Kuiper | Peris' Wonderlijke Wereld (clubs.nl) 

 

-5.Boeken lezen: 

Dit zijn een aantal linkjes van digitale prentenboeken. 

  

Rikki en de kerstboom - YouTube  

kikker en het kerstfeest - YouTube  

Op zoek naar kerstmis - YouTube  

kerstverhaal van Dick Bruna • nijntje - YouTube  

 

 

 

https://peris-wonderlijke-wereld.clubs.nl/nieuws/detail/513320_overal-lichtjes-nannie-kuiper
https://www.youtube.com/watch?v=V55BUN3MVAs&list=PLYacKdWp6FWp2L3RmGaRmlOQmBhGQufYh
https://www.youtube.com/watch?v=h7_8jTX_nH4&list=PLYacKdWp6FWp2L3RmGaRmlOQmBhGQufYh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VZE7j-vEBTU&list=PLYacKdWp6FWp2L3RmGaRmlOQmBhGQufYh&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=9m-7JGNC_kU&list=PLYacKdWp6FWp2L3RmGaRmlOQmBhGQufYh&index=8


 

-6. Filmpjes kijken: 

 
 

Schooltv: Kerst - Lichtfeest in december 

Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Elkaar helpen 

Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Kerstversieringen 

Schooltv: Huisje Boompje Beestje - Een nieuw kerstlied 

 

de kerstman in de kerstboom - YouTube 

-7. Kleien: 

 
Zelf klei maken en maak daarvan: 

kerstkoekjes 

een kerstboom 

de kerststal etc. 

Zelfgemaakte klei | JufBianca.nl 

 

-8. Auditieve oefeningen thema kerst: 

Juf Janneke Auditieve oefeningen en taalspelletjes Thema: Kerst (jufjanneke.nl) 

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/kerst-lichtfeest-in-december/#q=koekeloere%20kerst
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-elkaar-helpen/#q=kerst
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-kerstversieringen/#q=kerst
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-nieuw-kerstlied/#q=kerst
https://www.youtube.com/watch?v=eOYU6SNgOEo
https://jufbianca.nl/zelfgemaakte-klei/
https://jufbianca.nl/zelfgemaakte-klei/
http://www.jufjanneke.nl/Project%20kerst/2009/Auditieve%20oefeningen%20en%20taalspelletjes%20%20%20Thema%20kerst.pdf


 

-9. Bewegend leren (meester Sander) : 

Kijk de filmpjes van meester Sander.  

Er zijn heel veel leuke bewegend leren filmpjes. 

Met oud en nieuw zijn er ook weer leuke filmpjes. 

Ga je mee tellen en knutselen met meester Sander? 

 

Kerstballen tellen - Bewegend leren met meester Sander - YouTube 

 

Oefen de getallen van 1 tot 10 - Thema oud en nieuw - Bewegend leren met Meester Sander - 

YouTube 

Thuisopdrachten voor kleuters - Thema kerst en jaarwisseling - MeesterSander.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sXnjxsMM24
https://www.youtube.com/watch?v=nvz_bcEcS1Q
https://www.youtube.com/watch?v=nvz_bcEcS1Q
https://meestersander.nl/2020/12/14/thuisopdrachten-voor-kleuters-thema-kerst-en-jaarwisseling/


 

Jaarwisseling 

 

-10. Woordkaarten thema  oud en nieuw: 

Maak op een groot vel papier een oliebol en laat papa of mama alle woorden opschrijven die jij kunt 

bedenken met het thema oud en nieuw.  

 

Maak eventueel gebruik van de bijgevoegde woordkaarten.  

Woordkaarten bij thema jaarwisseling, kleuteridee.nl, free printable  

-11. Schrijfpatroon oud en nieuw: 

Spuit de scheerschuim op een tafel en teken met twee handen tegelijk vuurwerk wat vanuit de grond 

de lucht in gaat. Probeer het ook met twee handen tegelijk.  

 

Daarna zou je het ook op papier kunnen doen. Zie hiervoor de volgende link: 

Schrijfpatroon vuurpijlen voor kleuters, thema oudjaar, kleuteridee.nl, free printable 

 

-12. Interactieve praatplaat oud en nieuw: 

Hierin staan allerlei linkjes naar filmpjes, boeken en opdrachtjes.  

Veel plezier!  

 
 

Jaarwisseling | Kleuteridee  

 

 

 

https://content.kleuteridee.nl/jaarwisseling/Woordkaarten%20bij%20thema%20jaarwisseling%2C%20kleuteridee.nl%2C%20free%20printable.pdf
https://content.kleuteridee.nl/jaarwisseling/Schrijfpatroon%20vuurpijlen%20voor%20kleuters%2C%20thema%20oudjaar%2C%20kleuteridee.nl%2C%20free%20printable.pdf
https://kleuteridee.nl/jaarwisseling/


 

-13. Oliebollenrace: 

Het doel van de oliebollenrace is om binnen een bepaalde tijd zo vaak mogelijk een parcours af te 

leggen op een lepel. De oliebollen mogen niet worden aangeraakt en moet zonder van de lepel af te 

vallen, over de finishlijn worden geloodst.  

 

 

-14. Kaarten maken: 

Knutsel een nieuwjaarskaart en doe deze in de brievenbus bij iemand die je lief vindt of die het nodig 

heeft.  

Kijk voor leuke ideetjes op kleurplaten.nl. Je kunt natuurlijk zelf ook vuurwerk tekenen. 

 

 

 

-15. Liedje: 

Een gezellig nieuwjaarsliedje  

 

Kapitein Winokio- "Nieuwjaarslied" uit De Winter - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8iWijAv5R4

