
 

 

Kerst 

Nu Sinterklaas is uitgezwaaid  gaan we aan het werk met thema Kerst. 

De eerste week van het thema wordt de boom neergezet. Met de 

peuters gaan we de boom mooi versieren en brengen we het lokaal in 

kerstsfeer.  Ook het boek; Kerstmis met Fien en Milo, wordt alvast 

bekeken. 

  

Fien en Milo  

Fien en Milo gaan samen een kerstboom kopen. Ze hebben warme 

kleren aan, want het sneeuwt. In de tuin maken ze een sneeuwpop. 

Binnen versieren ze de kerstboom. Fien en Milo kiezen kerstballen, 

slingers en een piek voor in het topje van de boom. De kinderen 

kunnen Fien en Milo helpen met kiezen. Een leuk interactief boek.  

 

 

In de laatste week voor de vakantie  gaan we verder in op het thema. We gaan liedjes zingen en 

materiaal bekijken, voelen en uit proberen, waarmee we dan iets moois kunnen maken. Ook tijdens 

de kringactiviteiten zal het thema centraal staan en bij het spelen in de hoeken. Er staan leuke 

activiteiten gepland; we gaan leuke versieringen maken voor in de kerstboom en met de peuters 

brunchen.   

 

  



 

 

Begrippen die aan bod komen:  

 

 

 

 

 

 

 

Liedjes die gezongen worden: 
 
‘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’! 
 
Nijntje Pluis, Nijntje Pluis, heeft een kerstboom thuis, 
daar hangen ballen en slingers in en de piek zit boven in, hé! 
Nijntje Pluis, Nijntje Pluis, heeft een kerstboom thuis,  
daar hangen ballen en slingers in en de piek zit boven in! 
(op het lied van: jingle bells….) 
 
 
Spelletjes 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.  
De kerstboom staat in de tuin.  
De kerstkaart komt met de slee.  
De kerstboom is blauw.  
In het bos staan dennenbomen.  
De piek staat onder de boom.  
In de kerstboom hangen ballen.  
 
Leuke websites/ apps: 
 
www.kinderpleinen.nl/kerstmis-verzameling-plein/ 
https://itunes.apple.com/nl/app/kerst-app-voor-kinderen 
www.kinderspelletjes.nl/  
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