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De komende weken gaan wij in de groepen met het thema Kerst aan de slag. Het thema begint met
een doos vol kerstversiering op tafel. De kinderen mogen in de doos voelen en raden wat erin zit.
Zij mogen vertellen wat zij al weten van Kerst. Daarna wordt voor de eerste keer het verhaal ‘vrolijk
kerstfeest, Ollie’ voorgelezen. Het verhaal wordt elke dag herhaald en met de kinderen besproken.

Gonnie het gansje en zijn vrienden wachten op Kerstmis. De kleine gansjes kijken vol
spanning en ongeduld uit naar de komst van de ganzerik. Want die brengt cadeautjes!
Hun laarsjes hangen alvast klaar in de schuur. Ollie heeft het wel heel erg moelijk met
wachten… Waar blijven Kerstmis en de ganzerik nu?
Aan de hand van kerstballen leren de kinderen wat rond is en zij gaan experimenteren met rollen.
Verder gaan zij kerstliedjes oefenen en zingen. Natuurlijk worden ook weer leuke
kerstknutselwerkjes gemaakt.
Woorden die aan bod komen zijn: Kerstmis, kerstboom, Kerstman, arrenslee, engel, Kerststal,
cadeautjes, versiering, kerstbal, slinger, kerstkrans.

Dinsdag 18 en donderdag 20 december is de jaarlijkse Kerstlunch voor kinderen, leidsters,
stagiaires en vrijwilligers. Het wordt weer een gezellig Kerstfeest op de Bereboot. De ouders
van de kinderen die 4 jaar oud worden hebben een specifieke uitnodiging in hun mailbox
ontvangen.

Versje

Liedje

Kerstmis
In de kamer staat een boom,
Die prachtig is versierd.
De wereld is als een droom
Als men samen Kerstmis viert.
Als het bijna Kerstmis is
Als het bijna Kerstmis is,
dan maken wij een lichtje
als het bijna Kerstmis is,
dan vieren wij een feest
Lichtjes uit, lichtjes aan
Ik heb de lichtjes aangedaan.

Kling Klokje Klingelingeling
https://youtu.be/_upq0Zx_gjI
Kling klokje klingelingeling
kling klokje kling
Kling klokje klingelingeling
kling klokje kling
Kerstmis is gekomen
Lichtjes in de bomen
En in alle landen
gaan wij kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling
kling klokje kling.
Oh, denneboom
https://youtu.be/2Y3IqT7k4uM

Boeken




Vrolijk kerstfeest Ollie, van Olivier Dunrea
Dikkie Dik viert Kerstmis, van Jet Boeke
Anna en de kerstboom, van Kathleen Amant
Gebaren

Leer samen met uw kind het gebaar kerstboom
https://youtu.be/xgGfA8gaqkU  kerstboom

Bewegen
Niets is zo leuk als bewegen.
Hieronder enkele beweegactiviteitjes rondom het thema Kerst





Maak sneeuwballen van (kranten) papier en houdt een sneeuwballengevecht, hiermee
kunnen de kinderen ook rollen, of samen gooien en vangen.
Zet een kerstman-rendierenparcours uit met allerlei onderdelen, over kussens lopen, om
tafelpoot kruipen, onder de tafel door, over stoelen heen, balanceren over de kerstboom
(deze kan met tape op de grond worden geplakt).
Zet een paar bekers op een rij en laat de kinderen met een plastic (kerst) bal proberen de
bal in de beker te mikken.
Versier samen met uw kind de kerstboom, bepaal een begin punt en laat uw kind met een
kerstbal, kerstslinger naar de boom rennen en deze in de boom hangen.

Veel plezier!

