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Thema: Kerstmis en nieuwjaar 

De komende periode zal in het teken staan van het thema:  

Kerstmis en nieuwjaar. Ook nu zullen een aantal begrippen  

centraal staan (tijd, kalender, dagen van de week, het einde van het jaar) en 

zullen diverse taal-en rekenspelletjes worden uitgevoerd.  

Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema centraal staan, maar ook 

tijdens de werkles en het spelen in de hoeken. Natuurlijk wordt er ook flink 

geknutseld voor de kerstmarkt. 

 

De kinderen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die bij 

het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan:  

 boekjes en spullen over kerst en de jaarwisseling. 

 versiering  

 verkleedkleren 

 prentenboeken  

 enz. 

Alles is van harte welkom, mits het bij het thema aansluit. 

  

Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes, die in deze themabrief zijn opgenomen, 

met uw kind oefenen en/of herhalen.  

 

Woordenschat 

Kerstmis De Kerstman De slee Het rendier Kerstverhaal  

De lampion Het diner De viering De kerstbal De slinger 

De kribbe De stal Oefenen Versieren De piek 

De kerstboom De verlichting De lampjes Kaarsjes  Lampion 

Lampionnenoptocht Arreslee Vuurwerk Vuurpijl  Oliebol 

Oudjaar Oud en Nieuw Nieuwjaar  Appelflap Familie  
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Wist u dat  

 de kerstviering plaatsvindt op donderdag 18 december? 

 u een culinaire bijdrage kunt leveren? 

 na afloop van het kerstdiner er een kleine gezellige kerstmarkt is op 

school? 

 

Boekentips 

 Kerstfeest met Kikker, Max Velthuijs 

 Rikki wil een kerstboom, Guido van Genechten 

 Dikkie Dik viert kerstmis, Jet Boeke 

 De Kleine Kerstman, Anu Stohner 

 De kerstboom van Lotje, Lieve Baeten 

 Kerstsneeuw voor muis, Lucy Cousins 

 Een kerstboom voor steven, A. Moller 

 Pippi en de dansende kerstboom, Astrid Lindgren 

 

Taalspelletjes voor thuis: 

 

Tegenstellingen  

 De boom is niet groot maar .......... 

 De bal is niet vierkant maar ............. 

 De ster staat niet laag maar ............. 

 Het is niet donker maar ..................... 

 Het is niet gezellig, het is ................... 

 De slinger is niet lang maar......................... 

Goed of fout?  

 De kerstbal is vierkant.   Fout  

 In de stal staat een ezel.   Goed 

 De kerstboom staat in de tuin.   Goed 

 De kerstkaart komt met de slee. Fout  

 De kerstboom is blauw.   Fout  

 In het bos staan dennenbomen. Goed 

 De piek staat onder de boom.  Fout 

 In de kerstboom hangen ballen. Goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstliedjes en versjes  

Boom versieren, tiere liere liere 
(melodie: één, twee, drie, vier, hoedje 
van) 
Boom versieren, tiere liere liere 

Boom versieren, doe maar mee 

Kijk, daar hangen de sterretjes al 

Zie je daar die glim-kerstbal 

Boom versieren, tiere liere liere 

Boom versieren, doe maar mee 

 

Oh dennenboom,  
oh dennenboom, oh dennenboom 

wat zijn je takken wonderschoon 

ik heb je laatst in 't bos zien staan 

toen zaten er geen kaarsjes aan 

oh dennenboom, oh dennenboom 

wat zijn je takken wonderschoon 

 

Twinkle Twinkle 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are! 

 

Twinkel twinkel kleine ster  

Ik zie jou al van heel ver  

Met jouw stralen zij aan zij  

Maak jij alle mensen blij  

Twinkel twinkel mooie ster  

Ik zie jou al van heel ver 

 

Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 3x 

En een gelukkig nieuwjaar  

Zing samen dit lied en kijk elkaar aan 

Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 

En een gelukkig Nieuwjaar 

 

We wish you a merry christmas (3x) 

And a happy New Year 

Good tidings we bring to you  and your 

kin  

We wish you a merry christmas  

and a happy New Year 

 

Jingle bells 
Jingle bells, Jingle bells, jingle all the 

way 

O what fun it is to ride in a one-horse 

open sleigh 

Jingle bells, Jingle bells, jingle all the 

way 

O what fun it is to ride in a one-horse 

open sleigh 

Dashing trough the snow, in a one-

horse open sleigh  

Over fields we go, laughing all the way 

Bells on bobtail ring, making spirits 

bright 

What fun it is to ride and sing a 

sleighingsong tonight 

 

 

 


