Kerstmis aftelkalender
Van de aftelkalender zijn drie versies. Kies de versie die je leuk vindt en
print de kalender op A3 formaat.
Bij de kalender zijn ook losse vierkanten met afbeeldingen gemaakt. In
plaats van elke dag afstrepen, kun je er ook voor kiezen om elke dag een
kerstplaatje op te plakken.
Op alle schooldagen vind je een activiteit of een tip om uit te voeren in je
klas.
Veel plezier!

Maandag 9 december
Versier met elkaar de kerstboom in de klas. De kinderen kunnen
‘kerstballen maken van de ronde vouwblaadjes. Ze kunnen deze versieren
met wasco of met glitters. Je kunt er ook voor kiezen om kleine
kerstplaatjes in te laten kleuren en ze deze op de cirkels te laten plakken.
Een gaatje erin maken, een touwtje erdoor en hang ze in de kerstboom!
De kinderen kunnen ook muizentrapjes maken van vlechtstroken. Een hele
goede motoriekoefening en een prachtige versiering voor in de boom,
zeker wanneer je twee verschillende kleuren vlechtstrook gebruikt.

Dinsdag 10 december
Oefen met elkaar kerstliedjes en maak eventueel gezellige
kerstinstrumenten erbij, zoals schudkokers.

Woensdag 11 december
Heb je een digibord? Zoek op YouTube ‘haardvuur/fireplace’ op en zet dit
aan op je digibord wanneer de kinderen ‘s morgens de klas binnenkomen
maar pas op, niet te dicht bij het vuur komen…

Donderdag 12 december

Versier lege glazen potjes, bijvoorbeeld met vliegerpapier. Een mooi touwtje
of lintje erom en daaraan een kaartje met de naam van de leerling er op.
Laat elk kind een LED waxinelichtje meenemen en zet de lichtjes ‘s
morgens aan in de klas. Heb je ook een kerstdiner? Dan zijn ze ook
sfeervol!

Vrijdag 13 december

Maak van papier mache een kerstbal. Blaas een ballon een klein beetje op,
zo heeft de ballon nog de vorm van een bol. Gebruik voor het beplakken van
de ballon stroken wit papier, dat droogt supersnel en er is prima overheen te
verven. Verstop tussen de lagen tijdens het beplakken een touwtje zodat de
bal later eenvoudig op te hangen is. Wanneer de verf nog nat is, strooi je er
glitters overheen, wauw!

Maandag 16 december
Teken op een groot verfvel de contouren van een kerstboom . Versier
eventueel met een ster bovenin en cirkels in de takken van boom. De
kinderen kunnen de kerstboom verven en uitknippen als deze opgedroogd
is. Voor een extra mooi effect kun je zilveren en gouden verf gebruiken.

Dinsdag 17 december
Maak met de spellen op jufSanne.com een circuit, zo maakt iedereen kennis
met elk spel en oefent het daarbij verschillende ontwikkelingsgebieden!

Woensdag 18 december
Speel een speurtocht in de klas, De kinderen zoeken plaatjes die ze ook op
een kaart hebben. Wanneer ze het betreffende plaatje vinden, noteren ze
het cijfer of de letter die jij bij het plaatje hebt geschreven. De kinderen
kunnen dit in teams doen, per twee of zelfstandig.
Zie voor het spel jufsanne.com/kerst/kerstspellen

Donderdag 19 december
Laat alle kinderen een envelop en een postzegel meenemen naar school
en maak vandaag kerstpost voor het ouderenfonds. Kerstmis gaat om
samenzijn en veel ouderen zijn alleen en eenzaam. De kinderen maken
graag mooie kerstpost voor die mensen. Aan het eind van de dag kun je
alle blanco enveloppen met postzegel verzamelen in grote enveloppen
waarop je het adres van het ouderenfonds schrijft. Deze kunnen jullie
samen op de brievenbus gooien.

Vrijdag 20 december
Bespreek met de kinderen wat ze n de kerstvakantie allemaal
gaan doen, wie viert kerstmis en hoe vier je dat? Waarom viert
niet iedereen kerstmis? Wat wensen de kinderen elkaar toe met
kerst en wat wensen ze elkaar toe in het nieuwe jaar?
Uiteraard zijn er ook veel mooie prentenboeken met het thema kerst, lees
deze vooral ook voor!
Fijne feestdagen namens het gehele JufSanne-team.

