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Lessuggesties bij het boek “Het Kerstverhaal” van M arianne Busser en Ron Schröder. 

Suggestie 1: Geef zoek- en kijkopdrachten per bladz ijde 

Bespreek elke bladzijde nog een keer na het voorlez en. Stel vragen n.a.v. het verhaal. 
Laat de kinderen daarnaast nog de platen goed bekij ken om de volgende opdrachten 
te kunnen voltooien. 

Ontmoet Jozef en Maria (blz 1 & 2) 
Zoek de 7 dieren op de pagina. 
Waar staan de meeste bomen in een rij naast elkaar?  

Bij Jozef en Maria thuis (blz 3 & 4) 
Zoek de baby op de pagina. 
Wie staat er rechts op de pagina? En wie links? 

Het slechte nieuws (blz 5 & 6) 
Tel de stralen van de zon. 

Het plan van Jozef (blz 7 & 8) 
Tel de sterren op de pagina. 
Zoek 2 dingen met de letter m. 

Op weg naar Bethlehem (blz 9 & 10) 
Zoek de kar met 2 wielen 
Waar staan de meeste huizen bij elkaar? 

Op zoek naar een herberg (blz 11 & 12) 
Zoek 8 mensen op deze bladzijde. 
Hoe kijken de dieren en Jozef en Maria? Blij, verdr ietig of boos? 

De oude stal (blz 13 & 14) 
Naar welke kant wijst de herbergier? Waar wijst hij  naar? 
Hoeveel bomen tel je? 

Wat zijn we moe! (blz 15 & 16) 
Zoek de engel (staat op elke bladzijde) en zoek het  witte vogeltje. 
Welke dieren zijn nog wakker? 

De geboorte van Jezus (blz 17 & 18) 
Hoe kijken de dieren en Jozef en Maria? Blij, verdr ietig, bang of boos? Bezoek van de 
herders (blz 19 & 20) 

Hoeveel dieren hebben iets in hun bek?  
Waar is het kindje Jezus? 

Een bijzondere nacht (blz 21 & 22) 
Op welke bladzijde staan meer sterren, op de linker  of op de rechterbladzijde. 
Hoeveel punten heeft de ster? 
Zoek 3 dingen die beginnen met de letter s. 
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Suggestie 2: De kerststal van Hanneke de Jager. 
a Je kunt gratis de kerststal downloaden op de webs ite van Hanneke de Jager. 
Gebruik deze om een ruimtelijke kerststal of eentje  op het platte vlak te maken. 
Gebruik eventueel ook diverse materialen net zoals Hanneke: 

 

 

b De ruimtelijke kerststal heb ik voorzien van dubb elzijdige klittenband en 
geplastificeerd. Voorzie de plekjes van cijfers en laat de kinderen elkaar opdrachten 
geven. Bv: “zet Jozef en Maria bij cijfer 5 ″. Of neem 2 dobbelstenen en laat de 
kinderen  het aantal stippen bij elkaar optellen. D it bepaalt op welke plek in de doos 
het figuurtje komt. 
c Druk de kerststal meerdere keren af en knip deze uit. Maak er een telspel van. 
d Gebruik de figuren om zelf woordkaarten te maken en laat de kinderen 
stempelboekjes maken. 
e Gebruik de kerstfiguren om kerstkaarten te maken.  Kijk op de site van Ron en 
Marianne en druk een aantal kerstgedichtjes af. Laa t de kinderen deze op de kaart 
plakken en hun naam eronder zetten. Leer elk kind z ’n eigen gedichtje aan. 

 


