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Thema: Kerst 
 
   
Wat hebben we genoten van de Sint en zijn Pieten en natuurlijk Ozosnel! En nu 

weer door met het volgende feest; Kerst!  

Kerst is een tijd van samen zijn, van licht in het donker en van gezelligheid. Dat is 

niet voor iedereen altijd zomaar vanzelfsprekend.  

We willen de kinderen graag veel warmte en een fijne sfeer bieden. Belangrijker 

dan alle leerdoelen die we ook hebben, vinden we het bieden van een veilig en 

positief klimaat. Zodat kinderen met plezier naar school gaan en zich, met alle 

leuke, maar ook moeilijke omstandigheden die er zijn, zo goed mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Daarom doen we ook veel moeite om de kerstperiode gezellig en 

sfeervol te laten zijn. De klas is alweer versierd samen met de kinderen, en we 

gaan er een mooie, warme tijd van maken tot de vakantie! 

 
Leefstijl  
Met Leefstijl werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen spelen, rekening houden met elkaar, 

overleggen. Bewust zijn van jezelf en van anderen, leren zeggen hoe je je voelt. De komende weken gaan we verder 

met het onderwerp praten en luisteren. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: stil zijn, vertellen, vragen 

stellen en onthouden wat je hoort, lichaamstaal en ‘eerst even vragen’. Dit zijn allemaal vaardigheden die bijdragen 

aan een goede luisterhouding. 

 
Onderbouwd Taal 
 
Woordenschat 
De nieuwe woorden die aangeboden worden hebben met ons thema Kerst te 
maken. Kinderen vinden het erg leuk om deze nieuwe woorden te leren en elke 
maandag komt de nieuwe woordenlijst mee naar huis. U kunt uw kind thuis over de 
woorden laten vertellen, of omschrijf een woord en laat het kind het woord raden.  
Het boek, De kleine kerstman gaat op reis, staat deze weken centraal.    
 
 
Letters 
We bieden de klank b en het woord boom aan. 
De klanken en letters van de afgelopen periode zullen we weer herhalen.  
 
 
 

Onderbouwd Rekenen 
Getallen en bewerkingen 
We herhalen de al aangeboden getallen 8 en 18. Het is belangrijk dat de kinderen begrijpen dat het getal staat voor 
een hoeveelheid. Check maar eens of dit lukt. Ook oefenen we met buurgetallen. Welke cijfers komen er voor en na 
de 8 en 18? Weet je dat al? En met de kinderen uit groep 2 die daar aan toe zijn, oefenen we ook met het schrijven 
van de cijfers. 
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Doelen rekenen en taal Onderbouwd 

• kinderen leren werken met een taak 

• kinderen benoemen in welke volgorde ze een werkje of activiteit doen 

• kinderen maken kennis met lengte en omtrek meten 

• kinderen vergelijken voorwerpen op lengte 

• kinderen leren dat lengte een getalswaarde heeft.  

 

Motoriek 
Schrijven 
De letters die we aanbieden, worden door de oudere 
kinderen ook op A4 formaat geschreven. 
Verder oefenen we de fijne motoriek onder andere met 
verven, tekenen en knutselen.  

 
Agenda 

- Op woensdag 21 december vieren we het kerstfeest  
met de kinderen. We doen dat met een kerstbuffet.   
Meer informatie hierover volgt nog op Kwieb.  

- Kerstvakantie; van 24 december tot en met 6 januari  
2023  

 
 
 
Nodig 
Voor een kerstprojectje hebben we voor elk kind een schoon glazen potje nodig. 
Een deksel er op is niet nodig. 
Wilt u deze mee geven naar school? Alvast bedankt!  
 
Uw kind mag kerstspulletjes meenemen, waar we de klas nog mooier mee kunnen 
versieren. Zorg er wel voor dat de naam van het kind er duidelijk op staat!  
 
 
 
Bijzonderheden 

Het is heel fijn dat er op bijna elke banaan een naam staat en soms zelfs de mooiste tekeningen        
Dat werkt fijn! We hebben nu ook regelmatig bekers en trommels die 
hetzelfde zijn. Wilt u ook hierop een naam zetten. Op school is eventueel 
wel een watervaste stift die u kunt gebruiken.  
 
De tijd van handschoenen, sjaals en mutsen breekt ook weer aan. We 
proberen er goed op te letten, maar vooral handschoenen zwerven snel 
rond. Dus een touwtje er aan of een naam er op is handig. 
Verder moeten we ventileren in de klas en daarom staat er altijd een raam op een kier open. Soms is dit best fris. Bij 
koud weer is het wel zo lekker als kinderen een warme trui aan hebben, of bij zich hebben.  
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Liedje!!  
Lied:  Youtube: Een droom van een ster (basisonderwijs.online) 

 

Ster in de boom, mooi als een droom 

Al ben je maar klein  

je licht is zo fijn  

ik zou zelf wel een ster willen zijn 

dan scheen ik en scheen ik en alles werd licht 

en niemand deed ooit de gordijnen weer dicht 

dan scheen ik heel lang  

dan scheen ik heel ver  

en iedereen riep wat een droom van een ster 

 

Ster voor het raam, fluister mijn naam  

Ster in de boom, mooi als een droom 

Al ben je maar klein  

je licht is zo fijn  

ik zou zelf wel een ster willen zijn 

dan scheen ik en scheen ik en alles werd licht 

en niemand deed ooit de gordijnen weer dicht 

dan scheen ik heel lang 

dan scheen ik heel ver  

en iedereen riep wat een droom van een ster 

 

Ster in de nacht, twinkel maar zacht 

Ster voor het raam, fluister mijn naam  

Ster in de boom, mooi als een droom 

Al ben je maar klein  

je licht is zo fijn  

ik zou zelf wel een ster willen zijn 

dan scheen ik en scheen ik en alles werd licht 

en niemand deed ooit de gordijnen weer dicht 

dan scheen ik heel lang 

dan scheen ik heel ver  

en iedereen riep wat een droom van een ster 

 

 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 

Maaike, Amy en Mary.  

http://www.obsdevlonder.nl/
https://kleuters.basisonderwijs.online/youtube-viewer.html?id=7371&title=Een%20droom%20van%20een%20ster

