
 

Kerst
12 dec. t/m 23 dec.

Ho, ho, ho, Merry Christmas! In deze special kun je tal van activiteiten
vinden voor Kerstmis. Maak kerstfiguren van ijslollystokjes onder het
mom van gezonde kerstpopcorn, timmer je eigen kerstboom, doe mee
met de kerstestafettespelen, speel de escaperoom 'De geheime kamer
van de stoute kerstelf' of maak je eigen kerstfoto flipbook.

De activiteiten zijn gesorteerd in verschillende categorieën en per
onderdeel kun je zien voor welke leeftijd de activiteit geschikt is. Kijk zelf
welke activiteiten jij wilt gaan doen en plan ze in! Download de poster,
print deze uit en hang het op.

It's the most wonderful time of the year!

Kerstwenskaars
4-12 jaar
Op zoek naar een leuk kerst cadeau? Maak je eigen wenskaars, zo wordt
het tijdens de donkere dagen heel gezellig in huis!

Kerstkoortje
4-12 jaar
Gevraagd: wc-rolletjes, oude kindersokken en doppen van wasmiddel.
Inleveren maar! Wij maken er een te gek kerstkoortje van.

Kerstfiguren van zoutdeeg
4-12 jaar
Van zoutdeeg maak je de leukste dingen. Gebruik bijvoorbeeld je hand
als basis voor een kerstman. Na het afbakken begint het versieren.

Kerstfiguren van ijslollystokjes
4-12 jaar
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen maken. Een ster,
een sneeuwvlok of een kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?

 

Creatief 4-12
Kerstlepels
4-12 jaar
Wanneer je klaar bent met deze houten lepels zie je eigenlijk niet eens
meer dat het ooit een lepel was! Kies zelf het materiaal wat jij wilt
gebruiken en maak je eigen creatie. Als je klaar bent kun je hier nog een
zelfverzonnen kersttoneelstuk mee opvoeren. Gaaf toch?!



 

Kerstsokken: pimp je sok
4-12 jaar
Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok
tot een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!

Kerst kurken
4-12 jaar
Met kurken maken we de leukste kerstfiguurtjes. Welke wil jij maken?
Een leuke sneeuwpop, een lief kerstkaboutertje of een gave kerstboom?
We maken er een touwtje aan, zodat we het in de kerstboom kunnen
hangen.

Open de deur voor kerst!
4-12 jaar
We brengen de kerstsfeer helemaal tot leven want we versieren onze
deuren (en misschien ook wel de ramen) zo mooi dat we eigenlijk niet
meer kunnen wachten tot het écht kerst is.

Kerst photobooth
4-12 jaar
Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je
ogen? Kies je eigen props bij deze leuke Kerst photobooth!

Lampjes krijten
4-12 jaar
Lichtjes in allerlei vrolijke kleuren. Op een zwarte of een witte
achtergrond. Een kunstig werkje waarbij we gebruik maken van krijt.
Veeg de kleuren zachtjes uit voor een mooi effect.

De assistenten van Rudolf
4-12 jaar
Die arme Rudolph met zijn rode neus kan toch niet in zijn eentje de
Kerstman helpen? Een beetje assistentie zou wel welkom zijn. Daarom
printen we vandaag onze foto zodat we allemaal omgetoverd kunnen
worden tot assistenten van Rudolph "the red nose reindeer".

Zachte engeltjes
4-12 jaar
Wat een lieve engeltjes. Voor in de boom knutsel je een geweldig lief
engeltje. Je kunt de engeltjes natuurlijk ook als ornament aan een
cadeautje hangen.

Pimp je kerstbal
4-12 jaar
Vind je de standaard kerstballen in de kerstboom te saai? Pak dan deze
activiteit erbij en ga aan de slag met het pimpen van jouw kerstbal!

 



 

Reuze-kerstboom
4-12 jaar
We sparen héél veel eierdozen..! We gaan namelijk een REUZE kerstboom in elkaar knutselen met
elkaar. Kom jij ook jouw spierballen gebruiken?

Kerstlichtjes
4-8 jaar
We maken onze eigen kerstlichtjes voor het raam. Als het buitenlicht erop schijnt lijkt het net echt!

Draaiende kerstkunst
4-8 jaar
Een slacentrifuge gebruik je doorgaans voor het droog maken van je sla, maar wist je dat je er ook
fantastische kunstwerken mee kunt maken? We maken er namelijk prachtige 'draaiende' kerstkunst
mee!

Takken in kerstsfeer
4-8 jaar
We fleuren de ruimte gezellig op met mooie versierde takken. Die moeten we wel eerst verzamelen,
waar gaan we zoeken?

Kerstmis placemat
4-8 jaar
We versieren een leuke kerstplacemat voor het kerstontbijt of de kerstlunch. De gedekte tafel ziet er
gezellig uit!

Kerstman beplakken
4-8 jaar
De kerstman staat bekend om zijn prachtige witte baard. Maar de kerstman die jij krijgt heeft alleen
een muts op en een paar ogen. Zijn baard, neus en wangen maken we zelf.

Kerstfiguren stempelen
4-8 jaar
Sponzen knippen we in diverse figuren. Daarna dopen we ze in de verf. Stempelen maar!

Kartonnen kerstkrans
4-8 jaar
Zie jij ze ook wel eens aan de deur of muur hangen, die mooie en gezellige kerstkransen? Wij maken
ze zelf van karton en beplakken ze met echte dennennaalden of dennentakjes!

 

Creatief 4-8
Eierdoos kerststal
4-8 jaar
Jozef, Maria en de wijzen uit het Oosten komen allemaal voor in deze leuke knutselactiviteit. Verf,
kleur, knip en plak je mooiste eierdoos kerststal!



 

Zoek en vind: kerstplacemat
4-8 jaar
Een ideale activiteit tijdens de kerstperiode. Kleur deze placemat in en ga op zoek naar de
verschillende figuren. Wat een gezelligheid!

Kerstboom van eierdozen
4-8 jaar
Het is weer bijna kerst en daar hoort natuurlijk een kerstboom bij! We maken hele leuke varianten
met eierdozen dus als je die nog thuis hebt; neem ze zeker even mee.

Abstracte kerstboom van vlechtstroken
4-8 jaar
Je hoeft niet alleen de traditionele kerstkleuren te gebruiken voor deze boom. We maken er een
kleurrijk abstract kunstwerk van!

Lichtjes in het donker
4-8 jaar
Tijdens de kerstdagen kunnen we wel een lichtje gebruiken in het donker. Knutsel deze
kerstlantaarn en maak er een gezellige tijd van!

Baby'tje Jezus in de kribbe
4-8 jaar
Met je vingertoppen stipjes zetten op papier en zo een kerststal maken met baby'tje Jezus in een
kribbe. Best moeilijk, maar goed voor de fijne motoriek. Stippel je mee?

Rendierhoed
4-8 jaar
Kijk eens naar je handen. Lijken ze op een gewei van een rendier? Niet helemaal.. Maar toch gaan we
je eigen handen gebruiken als basis voor dit creatieve werkje.

Natuur kerstkrans
4-6 jaar
Maak deze gezellige kerstkrans van zoutdeeg en versier de krans met natuurlijke materialen. Leuk
om op te hangen tijdens de kerstdagen!

Minicursus kerstfiguren tekenen
6-12 jaar
Er staat een minicursus tekenen op het programma. Met deze stap-voor-stap aanwijzingen kan
iedereen mooie kerstfiguren tekenen.

 

Creatief 6-12 en 8+
Kartonnen kersthangers
6-12 jaar
Normaal gooi je karton in de oud papier bak. Wij gaan er decoratieve hangers van maken die zo de
kerstboom in kunnen!



 

Foute kersttrui
6-12 jaar
In Amerika was de foute kersttrui al een lange tijd hip en nu zie je ze elk jaar ook in Nederland in de
winkels liggen. Uiteraard is zelf maken veel leuker!

Washi tape rendier
6-12 jaar
Je bent er echt zo mee klaar, maar het is echt stijlvol! We maken van washi tape of van gekleurd
plakband, het hoofd van een rendier. Een prachtig beeld levert dat op. Kom er ook eentje maken.

Kerststal van ijslollystokjes
8-12 jaar
We maken een mooie kersthanger. Een nauwkeurig werkje maar het is het echt wel waard!

Kerstpotpourri in een potje
8-12 jaar
De geur van Kerst in een potje: heerlijk he? We maken Kerstpotpourri!

Kerstbomen tafeldecoratie
8-12 jaar
Deze kerstbomen zien er best ingewikkeld uit, maar dit valt hartstikke mee! Bovendien zijn ze leuk
om neer te zetten. Doe je mee?

Sterrenhangers van wol
8-12 jaar
Met maar een paar benodigdheden maak je deze mooie wollen kersthangers. Welke kleur kies jij?
Dit wordt een hele gezellige Kerst!

Engeltjes van pasta
8-12 jaar
Macaroni, vlinderpasta, buisjespasta... Een lekker sausje erbij en smullen maar! Niet dus! We maken
niet eetbare engeltjes van Italiaanse pasta. Leuk voor in de kerstboom!

Adventskalender
8-12 jaar
Bewaar alle toiletrolletjes die je maar kunt vinden, want wij gaan er een te gekke adventskalender
van knutselen! Iedere dag mogen jullie een vakje openmaken.. Wat stoppen jullie in de
adventskalender?

Pinda-rendier
8-12 jaar
Van pinda's rendieren maken? Ja, dat klinkt wel even heel vreemd! Maar het kan echt. Doe je mee?

Sterren maken van vliegerpapier
8-12 jaar
We gaan sterren van vliegerpapier maken. En wat worden we er vrolijk van! Als we ze voor het raam
ophangen en de zon schijnt erop lijkt het net glas-in-lood!

 



 

Kerstkaars van kaas
4-12 jaar
Een gezonde eetbare kaars maken wij! Een kaars van kaas? Ja het kan echt!

Gezonde Kerstpopcorn
4-12 jaar
Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere popcorn en die er ook nog eens gezellig
uitziet. We gebruiken gezonde ingrediënten in kerstkleuren. Smullen!

Fruitige kersthapjes
4-12 jaar
Lekker! We maken heerlijke hapjes van fruit in de vorm van de kerstman. Of in de vorm van een
kerstboom....Tsja, eigenlijk maken we fruitige kerstige hapjes? Klinkt geinig en smaakt heerlijk!

Gezonde kerstkransjes
4-12 jaar
Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik te voorkomen, maken we de
gezonde variant met banaan en havermout! Super lekker én leuk om in de kerstboom te hangen.

Kerstman pannenkoek
4-12 jaar
Een pannenkoek met fruit toveren we om tot kerstman! Smullen van je eigen kerstman dus!

Kerstster van worstenbroodjes
4-12 jaar
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die we op kunnen eten.

Gezonde kerstboom
4-12 jaar
Een gezonde eetbare kerstboom, hoe lekker klinkt dat? We gaan met behulp van zelfgemaakte
wraps en gezonde groenten een hele lekkere kerstboom maken!

Kerstbomen van brood
4-12 jaar
Heb je al eens een kerstboom geproefd? Deze zijn om je vingers bij op te eten! Kies degene die jij het
allerlekkerste vindt en smullen maar..!

Kerstbomen om je vingers bij af te likken
4-12 jaar
Met behulp van een satéstokje en eventueel nog wat cocktailprikkers maken we een gezond
kunstwerk. Een eetbare kerstboom!

 

Eten en drinken
Kerstdipjes
4-12 jaar
Bij Kerstmis hoort ook lekker eten. Wij gaan aan de slag om onze eigen dipsauzen te maken. Ze
hebben allemaal de typische kerstkleuren! Welke kies jij? Een lekkere guacamole-dip, een heerlijke
salsasaus of zelfgemaakte mayonaise?



 

Knakkie-kerstboom
4-12 jaar
Oooooh denneboom oooooh wat ben je lekker. We maken een eetbare boom van knakworstjes,
komkommer en een cherrytomaatje!

Fruitkerstbomen
4-12 jaar
We maken een heerlijke fruitsalade in de vorm van een kerstboom. Knutsel en smikkel mee!

Rendierkoekjes
4-12 jaar
In het liedje heeft Rudolf een rode neus. Maar omdat we smarties in alle kleuren gebruiken zou het
zomaar eens kunnen dat dit rendier een groen, geel of blauw neusje krijgt!

Stoofpeertjes zonder suiker
4-12 jaar
Vind jij stoofpeertjes ook zo lekker? We hebben wat geduld nodig, maar deze toffe peren worden
echt heerlijk!

Kerstmanbrood
8-12 jaar
Eerst het deeg voor een heerlijk brood maken en daarna omvormen tot een kerstman met een
prachtige baard. Bijna jammer om op te eten!

Christmas Freakshake
6-12 jaar
Een lekkere aardbeien-, frambozen- of chocoladeshake met de mooiste en lekkerste versieringen.
Dat moet een freakshake zijn!

Krakende kerstcrackers
4-12 jaar
Kerstballen die we kunnen eten, het klinkt te mooi om waar te zijn! Maar wij gaan ze echt maken én
opeten.

Sneeuw maken
4-6 jaar
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Wil jij
een witte kerst? Maak het makkelijk en snel!

 

Ontdekken, techniek en proefjes
Elfensnot in een potje
4-12 jaar
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen het in
een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.



 

Kerstproefje: smeltende kerstbomen
6-12 jaar
Het is tijd om de kerstboom 'op te ruimen'! Bij dit proefje gaan we de kerstbomen laten smelten.
Heel cool! Doe je mee?

Recycle je kaars
6-12 jaar
Heb jij nog kaarsvet over van opgebrande kaarsen of een schoon leeg melkpak? Neem het mee. We
gaan zelf kaarsen maken.

Kerstkristallen proefje
8-12 jaar
Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak hangen ze in de kerstboom, of gewoon gezellig
ergens in huis. Wij gaan deze namaken en doen hier een gaaf proefje mee! We laten hier namelijk
kristallen op groeien. Doe je mee?

Timmer je kerstboom!
8-12 jaar
Dit is wel een héle hippe boom! Je mag hem versieren zoals je zelf wilt, maar eerst een moeilijk
klusje: zelf in elkaar zetten! Timmer je mee?

Ren Rudolph ren!
4-12 jaar
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Er zijn
namelijk veel leuke varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met Rudolph het rode-neus-
rendier in de hoofdrol. Wat lijkt jou een leuk spel? Kies maar uit en spelen maar!

Kerstklokjesparcours
4-6 jaar
We gaan onze oren en ons lichaam trainen. Wie lukt het om bij het einde van het parcours te komen
zonder de kerstklokjes te laten luiden?

Kerstgym
4-6 jaar
Lekker bewegen is altijd leuk! Duikelen, springen, klimmen en klauteren. We doen dit alles gezellig in
kerstthema.

Kerstachtige balans
4-6 jaar
Kun jij al goed je evenwicht bewaren? We gaan dit oefenen door over de groene lijnen te lopen.
Versier de kerstboom terwijl je je balans houdt.

 

Sport en bewegen
Kerstafettespelen
4-12 jaar
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? Een
donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de rendierrun en nog meer!



 

Kerstboomrace!
4-8 jaar
Welke materialen zou je kunnen gebruiken om een kerstboomvorm neer te leggen op de grond?
Help bij het verzamelen en race mee in de estafette!

Kerstsokkenbal
4-12 jaar
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je Kerstsokken van stal: het is tijd voor
het knotsgekke Kerstsokkenbal!

Het kerstrad
4-6 jaar
Draai aan het rad, zoek de bekende figuren uit het kerstverhaal en maak zo de kerststal compleet.

Kerstmis inkleurbingo
4-6 jaar
Heb jij de Kerstmis plaatjes op je kaart staan die genoemd worden? Kleur ze in en wie weet heb jij
bingo!

Hoeveel nachtjes tot aan Kerstmis?
4-6 jaar
In december mag een adventskalender niet ontbreken. Hiermee tellen we de dagen tot Kerstmis af.
We maken elke dag een vakje open. Spannend!

Vul de kerstboom!
4-6 jaar
Geef een draai aan het rad. Op welke kleur kerstbal stopt de pijl? Zoeken maar!

Kerst in de kring
4-6 jaar
Gezellig in de kring! We doen allemaal kerstspelletjes. Speel je mee?

Kerstkrans sjoelen
4-8 jaar
We gaan sjoelen met kerstkoekjes! Zou het wat worden denk je? Het zal wel een bak vol kruimels
opleveren waarschijnlijk.

Escaperoom: De geheime kamer van de stoute kerstelf
4-8 jaar
Hé-hé-hé, Ho-HoHo! Deze stoute kerstelf steelt zomaar een cadeau! We gaan op zoek naar de
geheime kamer en proberen het magische kistje van de elf te openen! Hopelijk lukt het ons op tijd...

 

Spel
Wie ben ik - Kersteditie
4-12 jaar
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home Alone? Probeer het als eerste te raden bij dit spel!



 

Rendieren zoektocht
4-8 jaar
Ga buiten op zoek naar glurende rendieren en plak er zelf één op het raam. Hoeveel vind jij er in
jouw buurt? Kleur hun neuzen in op de afstreepkaart!

Christmas shopping challenge
6-12 jaar
We doen een wedstrijdje kerstinkopen. Kijk op je boodschappenlijst, verdien genoeg geld en koop
snel wat je nodig hebt!

Where's Santa?
6-12 jaar
Lees de kaart, voer de opdracht uit en trek dwars door Europa op zoek naar het hoofdkantoor van
de Kerstman. Lukt het ons hem te vinden?

Het grote Kerst ren- en zoekspel
8-12 jaar
Weet je alles over Kerst? Vast niet! In dit spel zitten enorm simpele vragen die je echt meteen wel
weet, maar ook wel een paar pittige! Het gaat niet alleen om veel weten, maar ook om snel zijn. Doe
mee!

Kerstverhaal poppenkast
4-12 jaar
Maak je eigen poppenkast met figuren uit het kerstverhaal en speel het kerstverhaal na! Wie wil jij
naspelen?

Jingle Bells dans
4-6 jaar
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Dans jij samen met ons op dit liedje? Misschien kun je de
Engelse tekst ook al wel meezingen?

Jingle bell hike
4-8 jaar
Jingle bells, jingle bells, jingles overal! Lukt het ons een kerstliedje te spelen met
muziekinstrumenten die we maken van natuurlijk materiaal?

Praatplaten kerstverhalen
6-12 jaar
Schrijf met elkaar een verhaal over wat je op de praatplaten ziet en maak hier een toneelstuk van!
Welk personage wil jij spelen?

 

Muziek, dans en drama
Dans de Polar Express
4-12 jaar
Ken jij de film: The Polar Express? Hier zitten allerlei leuke dansjes en liedjes in. Welk dansje doen
jullie in de trein richting de Noordpool?



 

Kerstmuziek bingotime!
6-12 jaar
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen gedraaid! Dat betekent: extra spanning!
Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Creatieve kerstcreaties
4-12 jaar
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen mooie kerststukjes maken samen.
Ook leuke versiersels in het kerstthema zijn welkom!

Kerstbomen van dennenappels
4-8 jaar
Dennenappels horen bij kerstmis! In het bos kun je er rond deze tijd van het jaar heel wat vinden.
We maken met dit kosteloze materiaal leuke kerstbomen!

Kerstbomen van bladeren
6-12 jaar
Kerstbomen knutselen kan op wel meer dan 100 manieren! Maar hebben jullie deze manier wel
eens gezien?! We maken het van bladeren en takjes!

Kerstmannen van stokken
8-12 jaar
We gaan eerst buiten op zoek naar geschikte takken om kerstmannen van te maken. We maken ze
daarna op maat en gaan ze verven.

Kerstboomhangers met een vleugje natuur
8-12 jaar
Ho, ho, ho! Gelukkig kerstfeest! Wat een gezellige tijd is het hè?! Om het nóg gezelliger te maken,
maken we onze eigen kerstboomhangers. Het enige wat we hiervoor nodig hebben zijn takjes, touw
en wat versieringen! Doe je mee?

Kerstfoto flipbook
6-12 jaar
Een foto laten bewegen? Zet je kerstmuts op en maak je eigen flipbook. Wat beweegt er in jouw
boekje?

 

Natuur
Kerstbomenbraille
4-12 jaar
Zoek de juiste boom door met je handen de schors te ontdekken! Heb jij de goede kerstboom
gevonden?

Media
Christmas Photo Challenge
4-12 jaar
We hebben een aantal leuke foto challenges: maak een foto van de piek uit de kerstboom of van een
heerlijk bereid kerstdiner. Lukt het jou?


