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Tekst en vragen 
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Lees verder op de volgende pagina >> 



 
  

Tekst en vragen 

 

<< Vervolg pagina 4 

a In de tekst lees je over Jesper en Klaus uit 

Smeerenburg.  

Beschrijf op de kladblokjes hieronder hoe jij denkt 

dat beide personages zich voelen en gedragen aan 

het begin, midden en einde van de film. Waarom is 

dat, denk je?   

 

b Welke woorden of zinnen hebben jou dit idee 

gegeven? Arceer deze woorden en zinnen in de 

tekst. Blauw voor Jesper en rood voor Klaus.    

Vragen 
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Kerstrecept 

 

       

Aan de slag                    
 

• Meng in een kom de eieren, de bloem, melk en een snufje zout. Als alle klontjes zijn 

verdwenen, kunnen de pannenkoeken gebakken worden. 

• Verwarm een beetje boter of margarine in een pan. Wacht even totdat de pan goed 

warm is, en verdeel dan met een soeplepel wat beslag in het midden van de pan. 

Beweeg je pan een beetje heen en weer zodat het beslag over de hele pan verdeeld is. 

Bak de pannenkoek ongeveer 2-3 minuten totdat de bovenkant droog is. Draai de 

pannenkoek om en bak de pannenkoek nog ongeveer 1-2 minuten op de andere kant. 

• Leg de pannenkoek op een bord en dek het bord af met een grote deksel. Bak zo de rest 

van de pannenkoeken. Vergeet niet om iedere keer een beetje extra boter of margarine 

in de pan te doen, voordat je een nieuwe pannenkoek bakt. 

• Snijd vierkantjes van je pannenkoek(en). Snijd de randjes van je pannenkoeken af. Hier 

kun je het gewei van je pannenkoekenrendier van maken. Smeer chocopasta als vacht 

en druk de suikeroogjes en framboos (snuit) op je pannenkoek.  

Smullen maar! 
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Let op: Je mag een woord niet dubbel afstrepen! Dus als je 
ergens ‘kerstbal’ hebt gevonden, dan staat het woordje ‘kerst’ 

ergens anders!  

KERST 
DECEMBER 
KERSTBAL 

DENNENBOOM 
RENDIER 

SNEEUWPOP 
 

KERSTMARKT 
VERSIERING 
VAKANTIE 
OLIEBOL 

APPELFLAP 
 

Woordzoeker 

7
2 



 
  

BINGO! 
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Kerstfilm 
gekeken 

 
 

 
 

Familiefoto 
gemaakt 

 
 

Kerstliedjes 
geluisterd 

 
 

Schaatsen  

 
 

Warme 
chocolademelk 

gedronken 

 

 
 

Kerstkransjes 
gegeten 

 
 

Kerstbal laten 
vallen 

 
 

Kerstdiner of 
kerstontbijt 

gegeten 

 
 

(Bord)spel 
gespeeld 

 
 

 
 

Kerstverhaal 
gelezen of 
geluisterd 

 
 

Kerstwens 
gedaan 

 
 

Wandelen in 
het bos 

 
 

Kerstkaart 
verstuurd  

 
 

 
 

“HO HO HO” 

 

 
 

Kerstman 
gespot! 

 

 
 

Kidsweek 
gelezen 

 

 



 
  

Welk boek lijkt jou het leukst om te lezen? En waarom?  

 

Het boek: ……………………………………………………………………………….. lijkt mij het leukst om te lezen, omdat …………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Winterboeken  
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10 

Kerstreis 



  

 

Kerstreis 

 

Vier jij kerst? Zo ja, hoe vier jij het?  ………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In welk land zou jij het liefst kerst vieren? Waarom daar? ...…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Nodig: oude Kidsweek krant, voorwerp, 

plakband, timer. 

Tijd om de kerstman een handje te helpen 

en een cadeau in te pakken! Kies een 

voorwerp en pak een oude Kidsweek en 

plakband om het mee in te pakken. Wie 

doet dat het snelst? 3, 2, 1 .. inpakken 

maar (zet de timer aan).  

 

 

Nodig: 2 lepels, 2 kerstballen, timer. 

Maak een parcours door het huis heen. Zorg dat er lekker 

wat bochten in de looproute zitten. Speler 1 staat bij de 

start van de looproute en legt een kerstbal op een lepel.  

3, 2, 1 … START (zet de timer aan). De eerste speler loopt 

met de lepel (met de kerstbal erop) het parcours. Valt de 

kerstbal en is de bal kapot? Dan ben je af. Is de bal nog 

heel, leg ‘m dan gauw terug op je lepel en loop weer 

verder. Wie heeft het parcours het snelst gelopen? 

Tussen het dineren door is het nu eens tijd voor wat 
beweging! Maak je klaar voor deze acht zenuwslopende 

challenges. Wie voltooit de opdracht het snelst? 
Klaar voor de start… af! 

 

 

Schrijf de namen van de spelers in het schema hieronder.  

Zet een kruisje in het schema wanneer een speler een challenge wint. Sommige spelletjes doe je in een 

team of tweetal, de winnaars verdienen in dat geval allemaal één kruisje. Tel de kruisjes bij iedere speler 

op en kijk wie de grote winnaar is! 
 

Naam speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eind 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Winnaar: ……………………………….. 

2: Inpakken 1: Kerstbal-loop 

 

Nodig: zak spekkies, timer. 

Maak tweetallen. Speler 1 doet zoveel mogelijk spekkies in zijn/haar mond en 

zegt een kerstige zin van minstens 8 woorden. Kan speler 2 raden wat er gezegd 

wordt? Welk tweetal doet dit het snelst? Zij krijgen een punt.  

Nog een punt verdienen? Draai de rollen om!  

3: Wat zeg je?  

10 x challenge 

X-Mas challenges 
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Nodig: 10 plastic kerstballen, speelveld 2m bij 

2m, blinddoek (theedoek bijvoorbeeld). 

Blinddoek de eerste speler. De overige spelers 

verspreiden de kerstballen over het veld.  

Tel af en zet 10 seconden op de timer. De speler 

met de blinddoek loopt door het veld naar de 

overkant. Wie kan dit zonder een kerstbal te raken? 

4: Obstakelveld 
 

Nodig: kleden of strandhanddoeken, timer. 

Maak tweetallen. Één speler gaat op het kleed 

zitten en de ander moet het kleed (en de 

speler) naar de overkant trekken. Valt de 

speler van het kleed? Dan ben je helaas af! 

Welk tweetal is als eerst aan de overkant?  

 

5: Sleeën maar! 

 

Nodig: wattenbollen, lepel, 

theedoek, twee kommen, timer. 

Doe alle wattenbollen in een grote 

kom. Zet de lege kom ernaast.  

De speler zet een blinddoek op en 

als de timer aan gaat, moet de 

speler zoveel mogelijk wattenbollen 

naar de lege kom scheppen (met de 

lepel in de hand). Wie heeft de lege 

kom als eerste vol?   

7: Sneeuwscheppen 

 

Nodig: briefjes, pennen, pot en timer. 

Schrijf allemaal 5 personen en/of activiteiten op die te 

maken hebben met kerst en de winter. Stop de briefjes in 

een pot. Maak tweetallen. Zet de timer. Speler 1 pakt een 

briefje uit de pot en beeld uit wie/wat er op het briefje 

staat. Raadt de ander wat hij/zij uitbeeldt, dan win je een 

punt. Hoeveel punten haalt ieder tweetal in 1 minuut 

uitbeelden?  

6: Uitbeelden 

 

Nodig: kerstkrans, touw, witte 

sokken, timer.  

Hang een kerstkrans zo op dat je er 

iets doorheen kan gooien. Maak 

bolletjes van een witte sokken (als 

sneeuwbal). Zet de timer op 1 minuut. 

Wie gooit de meeste sneeuwballen 

door de krans? 

8: Sneeuwballen gooien 

 

Nodig: rode en groene ballonnen.  

De speler krijgt 3 ballonnen om hoog te houden 

met de handen. De timer gaat af en staat op 1 

minuut. Wie o wie houdt alle ballonnen in de 

lucht? Valt een ballon? Dan ben je helaas af!  

 

9: Ballonnen hooghouden 

 

Nodig: 4-5 marshmallows per persoon, 

eetstokjes, timer.  

Iedere speler krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 

een sneeuwpop te maken van de marshmallows 

door ze op elkaar te stapelen. Ze mogen alleen niet 

hun handen gebruiken maar eetstokjes! Valt de 

sneeuwpop om? Dan ben je helaas af.  

10: Sneeuwpop 
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X-Mas challenges 



  

Puzzelen met Scoop 
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Kleur de nummers! 
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