KERSTBOEKJE
Naam: …………………………………

Kleur mij in!
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Zie jij de 10
verschillen?
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Zoeken en strepen maar!

DECEMBER – DINER – DONKER – ENGELEN – EZEL –
FAMILIE – GEBOORTE – GEZELLIGHEID – GOUD –
HERDERS – KAARS – KERSTBOOM – KERSTMIS –
KERSTSTOL – KONINGEN – KRIBBE – LICHTJES –
PIEK – SLEE – SNEEUW – STAL – STER
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Tijd om de boel flink op te schudden! Wat zou jij dit jaar absoluut niet voor
kerstmis willen krijgen? Maak een omgekeerd kerstlijstje!

Maak een kerstkaart! Teken een mooie tekening en
schrijf aan de rechterkant een lieve kerstwens.
\

Bron: Allerhande, Albert Heijn. Chocokerstboom met hazelnoot en aardbei.
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Chocokerstboom
Oh chocoboom, oh
chocoboom wat
zijn je takken
wondersch..lekker!

Aan de slag:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de twee rollen bladerdeeg
op elkaar en snijd er een zo groot mogelijke kerstboom uit. Maak jij de
tekening hiernaast af?
Leg één van de twee vormen op een met bakpapier beklede bakplaat.
Roer de chocopasta los en verdeel met de achterkant van een lepel
over de kerstboom, neem ook de steel mee. Laat 1 cm van de randen vrij.
Hak de hazelnoten fijn en verdeel over de chocopasta. Leg de andere plak
kerstboombladerdeeg erop. Druk de zijkanten een beetje aan.
Snijd met een uitsteekvorm (of met een mes) een aantal sterren uit een
restje van het bladerdeeg. Plak één ster op het puntje van de boom als piek.
Maak horizontale inkepingen waardoor er takken ontstaan (van 1,5 cm
breed). Draai de repen – de takken – in een spiraal een paar keer rond.
Splits het ei, het eiwit wordt niet gebruikt. Klop de eidooier los en bestrijk de kerstboom met de
bakkwast.
Bak de kerstboom (en de overige sterren!) in het midden van de oven in 20 min. goudbruin en gaar.
Neem uit de oven en verkruimel de gevriesdroogde aardbeien erboven. Verdeel de blaadjes munt
erover.

Bron: Allerhande, Albert Heijn. Chocokerstboom met hazelnoot en aardbei.
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Rekenen met de chocoboom

Stel je maakt meerdere bomen voor het kerstdiner in de klas. Hoe ziet je boodschappenlijstje er
dan uit? Vul de lijstjes in.

In één bakje zit 95 gram hazelnoten. Hoeveel chocobomen kan je hiermee maken?
Één pak bladerdeeg, van 270 gram, kost €1,19. Hoeveel moet je betalen voor één chocoboom?

€ ……………… , ……………….
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Kriebels
Er zitten twee luizen op het kale hoofd
van opa. Zegt de ene luis tegen de
andere: ‘Weet je nog dat we hier
vroeger verstoppertje speelden?'

Anne heeft als kerstcadeau een konijn
gekregen en ze speelt ermee in de tuin.
Dan komt haar juf langs en zegt: ‘Lief
konijn, zeg. Waar slaapt ze?’ Anne: ‘Bij
mijn ouders op de slaapkamer.’ De juf
zegt verbaasd: ‘Stinkt dat dan niet?’
Anne: ‘Ja, da's waar. Daar moet Flappie
dan maar even aan wennen.
Vegetarische kannibaal
Wat eet een vegetarische kannibaal
tijdens het kerstdiner?

Restaurant
Femke zit tijdens het kerstdiner in een
restaurant en roept de ober. 'Meneer,
er zit een vlieg in mijn soep!' Dan
antwoordt de ober: 'Dat kan kloppen,
de kikkers zijn op vakantie.'
Weegraadsel
Tante Annie heeft een kaaswinkel.
Ze is 1.70 meter lang en zo rond als
een tonnetje. Ze is jarig op Eerste
Kerstdag en ze is 35 jaar. Wat weegt
tante Annie?

De groenteboer!

Onderbroekenlol

Tanden
Het huis van een oud vrouwtje staat in
brand op kerstavond. Een
brandweerman komt haar halen en
zegt: ‘Nog even de tandjes op elkaar, we
zijn bijna beneden.’ Het vrouwtje
antwoordt: ‘Oei, dan moeten we terug.
Mijn gebit ligt nog onder de kerstboom!’

Kaas natuurlijk!

Flappie

Er liggen twee onderbroeken naast
elkaar in de wasmand op kerstochtend.
Zegt de ene onderbroek tegen de
andere: ‘Wat ben je bruin, ben je soms
op skivakantie geweest?’
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Je hebt vast wel een wcrolletje dat je kunt
gebruiken voor je
knutselwerk. Met een wcrol kan je namelijk allerlei
leuke dingen maken. Doe
je mee?

Bedenk van tevoren wat je wil
gaan maken. Je kan een van de
voorbeelden van deze pagina
gebruiken, maar je mag
natuurlijk ook zelf iets
bedenken! Soms helpt het om
eerst een ontwerp te schetsen.
Verzamel alle benodigdheden
en zet het klaar.

Zorg voor de basis van
jouw knutselwerk: het
beplakken van je wcrol. Je hebt ongeveer
4,5 cm bij 9,5 cm
papier nodig. Beplak
de randen met lijm
,zodat het goed blijft
zitten.

Schets eerst al jouw
losse knipsels voor jouw
knutselwerk. Knip het
uit en leg het eerst op je
wc-rol.
Tevreden? Plakken
maar!

Bron: Allerhande, Albert Heijn. Chocokerstboom met hazelnoot en aardbei.
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Wat was het leukste moment van afgelopen jaar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Wat is het lekkerste dat jij dit jaar hebt gegeten?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Waar ben je het meest trots op?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Welke dag van dit jaar zou je komend jaar nog een keer willen meemaken?
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Wie is er afgelopen jaar erg lief voor jou geweest?
Wat deed hij/zij voor jou?
………………………………………………………………………………………………………………………………

Wist je dat …
… als het in Nederland op 31
december 00:00 uur is, dit de
tijden in andere steden is?
Tokio:
Moskou:
New York:
Rio de Janeiro:
Los Angeles:

1 jan. - 09:00 u
1 jan. – 02:00 u
31 dec. – 19:00 u
31 dec. – 21:00 u
31 dec. – 16:00 u
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Boompje, balletje
Bomen en ballen, ze horen bij elkaar als
Scoop en Kidsweek. Kun jij de rest van de
bomen en ballen op de goede plek zetten?
Zorg ervoor dat in elke rij en kolom net
zoveel ballen als bomen staan. Let op: er
mogen niet meer dan twee ballen/bomen
naast of onder elkaar staan!

Een sneeuwpop is dan misschien wel wit, maar
zijn sjaal niet! Zorg ervoor dat elke kleur maar
één keer voorkomt per rij, kolom en dikomlijnd
vak met zes hokjes.

Zoek de 10 verschillen.

Rebus

Wat is de oplossing volgens jou? …………………………………………………………………………………………………………..
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Wat draag je het liefst
tijdens de kerstdagen?
A)

Wat voor films kijk jij het
liefst met Kerst?

A)

Zon, vuur … eigenlijk alles
wat heet is.
B) De dagen na Kerstmis. Dan
voel ik mij altijd zo
afgezaagd.
C) Mensen die vlees eten.
Heel dieronvriendelijk.
D) Sinterklaas. Ik heb het niet
zo op die man.

A)

Welke sport beoefen je
graag?

Wat is jouw goede
voornemen?

A)

A)

Een sjaal en een muts.

Vogelspotten, dat houd ik

B) Natuurfilms, met name
over bossen. Fascinerend.
C)

Actiefilms! Als het maar
lekker snel gaat.
D) Een gezellige film, waarbij
je lekker kunt lachen! Ho
ho ho.

B) Ik sport liever niet. Dan
moet ik al mijn sieraden

Ik draag het liefst mijn

afdoen.
C)

niets!

Hardlopen. De lange

D) Sleetje rijden.

B) In het nieuwe jaar wil ik
alleen maar pieken.
C)

afstanden, hoppa!

D) Een mooie, dikke, rode jas!

Het hele jaar door mijn
hoofd koel houden.

vrolijk!
geboortepakje: helemaal

Romantische films. Daar
smelt ik echt bij weg.

heel lang vol.

B) Alles met blingbling, lekker
C)

Waar heb jij nou écht een
hekel aan?

Minder hard rijden. Ik wil
niet nog meer boetes!

D) Misschien maar eens op
spraakles. Ho ho ho…og
tijd.

Meestal A?
De sneeuwpop is jouw
beste vriend deze winter!
Eindeloos geduld hebben
jullie. Samen kunnen jullie
heerlijk op de bank zitten
en kerst vieren, dicht
tegen elkaar aangekropen.
Niet té dicht natuurlijk,
want zo’n warme band is
niet zo goed voor een
sneeuwpop…

Meestal B?
Jij kunt de kerstdagen het
beste doorbrengen onder
de kerstboom. Jullie blijken
namelijk veel gemeen te
hebben! Maak samen de
kerstdagen extra vrolijk, vol
met slingers en andere
versiering. En net als de
kerstboom heb je het niet
zo op de dagen na
Kerstmis.

Meestal C?
Een rendier blijkt
jouw ideale
kerstvriend. Een
supersnel stel zijn
jullie. Ga deze
kerstdagen vooral
naar buiten en ren en
vlieg door jouw buurt
heen. Je kunt er
alleen wel een rode
neus van krijgen…

Meestal D?
Ho ho ho! Jij en de
Kerstman blijken een
ideale match te zijn.
Allebei zijn jullie
behoorlijk gul. Met
kerst willen jullie het
vooral gezellig hebben
en ook niet
onbelangrijk; lekker
eten en drinken! Vrolijk
kerstfeest, ho ho ho!
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Ben jij het eens of oneens met de stelling? Waarom? Zet een pijl op de balk en vul in.
ONEENS

EENS

Omdat ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

KERSTBOEKJE

14

15

KERSTBOEKJE

Kun jij ontcijferen welk kerstwoord Scoop
bedoelt? Schrijf het op het lijntje.

moobtersk

………………………………………

nerrdie

belakrts

………………………………………

………………………………………

