
Tips bij

Kerst met kindje

Tips voor in de klas
• Ga een gesprek aan met de kleuters. Niemand was 

blij met zijn/haar cadeau. Wat vinden jullie daar-
van? Heb jij al eens een cadeau gekregen waar je 
niet zo blij mee was? Wat heb je ermee gedaan? 
Wat heb je gezegd? 

• Maak het gezellig in de klas met kerstlichtjes 
gemaakt van glazen yoghurtpotjes. Versier de 
kerstboom met een slinger van met goudverf be-
schilderde pastastrikjes en versieringen gemaakt 
van zoutdeeg.

• Vier Kerst in de klas. Iedereen brengt een kleinigheid 
mee (bij voorkeur iets kosteloos). Zorg ervoor dat dit 
verpakt is. De kinderen trekken een symbooltje en 
mogen hun cadeau aan die kleuter geven.

• Maak een wenslijst: geef elke kleuter een kerstboom 
uit karton en enkele tijdschriften en reclameblaad-
jes. Laat hen maximum vijf zaken uitknippen en op 
de boom kleven.

Tips voor thuis
• Bekijk de pagina’s in het boek waar de wensen van 

Jim, papa en mama op staan. Snij uit karton een 
cadeau dat je kind graag wil. Leg de fi guur op een 
blad en spuit met een plantenspuit waterverf op 
het blad. Als je dit laat drogen, zie je de afdruk van 
de fi guur. 

• Ga met je kind naar de winkel. Vertel dat we in de 
kerstperiode tonen hoeveel we van elkaar houden. 
Dat tonen we met een gepast geschenk.  Laat je 
kleuter een geschenk kiezen voor oma, opa, een 
vriendje, de hond …

• Betrek je kleuter bij het feest. Versier samen de 
kerstboom, verpak kleine (kosteloze) cadeautjes met 
krantenpapier en een rode strik, maak een hapje 
klaar …

• Sta even stil bij het kerstverhaal. Er wordt een baby 
geboren: Jezus. Zet een bedje bij de kerstboom voor 
een pop, een knuffel …
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Jim, papa en mama zijn niet zo blij met de pakjes van de 
Kerstman. Wat hadden ze graag gekregen? 

Kleur de dingen voor Jim rood, die voor papa groen en 
die voor mama geel.



Op het tafelkleed staan heel veel sterren. 

Tel en maak groepjes van 4.
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