
Thema: Echt iets voor Kerstmis…. 

 

Hoe werd dit thema aangebracht? 

We startten het thema met het verhaal “Echt iets voor Kerstmis”.  

Op kerstavond, als het hele land onder een dik pak sneeuw ligt, koopt de 

koning een rol zachte, warme rode stof om er een manteltje van te laten 

maken voor de kleine prinses. Wat de koning dan nog niet weet, is dat de 

stof tot het laatste restje gebruikt zal worden door een hele rits van 

onderdanen. Het allerlaatste reepje dat over is, is precies genoeg voor een 

dasje voor de kleinste muis. En zo heeft iedereen op kerstmorgen iets 

zachts, warms en roods om aan te trekken. 

 

Wat werd er gedaan rond taal? 

- Gesprek- prentlezen: Wat wordt er gevierd met Kerstmis? Wat doen de 

mensen met Kerstmis? Enz… 

- Voorlezen: vervolgverhaal: Otje 

- Voorlezen: Prettig Kerstfeest! 

- Mollie de mol en Wim de woordspin uit het li la letterhuis kwamen op 

bezoek 

- Voorlezen: Luuk en Lotje: Het is kerst! 

- Initiatie Frans bij juf. Lieve:          

       Week 1:  

          Raden en meezingen van de gekende liedjes 

          Gekende woordjes herhalen 

 

       Week 2:  

           Bonne Année en Joyeux Noël: Gelukkig Nieuwjaar en Vrolijk Kerstfeest 

           Meilleurs voeux: Beste wensen 

           Sapin de Noël: kerstboom 

           Les cadeaux: cadeautjes 

           Herhalen van de liedjes 

 

Welke manuele activiteiten kwamen er aan bod? 

- Tekeningen maken voor mensen uit het woonzorgcentrum. 



 

- Kaartje maken voor het nieuwjaarsversje (met juf. Channa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geschenk voor Nieuwjaar: kerstboom/ster  

1) Schilderen van plankjes 

2) Kloppen van nageltjes in de planken 

3) Met touwtjes een kerstboom/ster weven door de touwtjes rond de 

nageltjes te draaien. 



 

- Kaartjes tekenen “warme knuffels” voor de inwoners van Rugge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke verstandelijke oefeningen kwamen aan bod? 

- W.I.: Reeksen aanvullen 

- Kerstboom versieren met attributen (getalbeeld tot 10) 

- Juf. Tamaika leerde ons met de Beebot werken. (eerst klassikaal, daarna 

in groepjes) 



Welke liedjes en versjes werden aangeleerd? 

Versje: Er woont een sterretje 

Liedje: Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Godsdienstmomentjes 

- We steken het 2de, 3de kaarsje aan 

- Vertellen van het kerstverhaal in verschillende stappen 

- Uitbeelden van het kerstverhaal 

- Op de laatste vrijdag staken we 4 kaarsjes aan 

 

Klas- en hoekverrijking 

- Onthaalhoek: prenten i.v.m Kerstmis 

- Kleurhoek: kleurplaten i.v.m Kerstmis: kerstbomen, kerstversiering,… 

- Kniphoek: Knippen en kleven van een kerstboom volgens stappenplan 

- Denkhoek:  

1) Spel met rad: Kerstboom versieren 

2) Simbaal: schrijfpatronen 

- Boekenhoek: boekjes i.v.m het thema 

- Letter-en schrijfhoek:  

- Winkel: werd ingericht als pakjeswinkel met verschillende materialen, 

neppakjes, inpakpapier, lintjes, scharen, kleefband,… 

 

Wat kwam er verder nog aan bod? 

- Op maandag 7 december plaatsten we de kerstboom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Aanbrengen van het ladderspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verjaardag vieren van Charly (3 jaar), Oona (3 jaar), Marie (3 jaar) 

- Kerstfeestje 

1) Uitbeelden van het kerstverhaal voor de kls. van de 2 de kleuterklas 

2) Kijken en/of luisteren naar het liedje en/of versje van de peuters, 1ste 

en 2de kleuterklas 

3) Smullen van aperitiefhapjes gemaakt door de peuters en de 1ste 

kleuterklas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnles en schrijfdans: 

Turnen: 

Week 1:  

Buiten op de speelplaats 

*Bewegingsparcours 

Week 2:  

Buiten op de speelplaats 

* Spelletjes uit de oude doos :Schipper mag ik over varen, Zakdoekje leggen ,       

   1 2 3 piano 

*Bewegen op muziek : kleuters zoeken oefeningen 



Schrijfdans: 

“Een boom vol slingers” 

 Bekijken schrijfpatroonkaart 

 Beluisteren versje. Ondertussen tekenen we de guirlandes in de lucht met 

de vinger. 

 Op papier: 

1) Met de vinger guirlandes tekenen rond de sterren 

2) Met stiften guirlandes tekenen rond de sterren. 

 

 

Contractwerk: 

2 moetjes nl.* geschenk voor Nieuwjaar 



                    *simbaal “schrijfpatronen” 

 

 

2 magjes nl.*ladderspel 

                  *knippen en kleven van een kerstboom volgens stappenplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 

wensen! Blij allemaal gezond! 

Ik hoop jullie allen terug te zien op 4 januari. 


