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Handleiding Kerstkaart voor ouderen
Leuk dat u meedoet om dit jaar weer duizenden ouderen te verrassen met een mooi gebaar middels een p
 ersoonlijke
kerstkaart. Het lesmateriaal ‘Kerstkaart voor ouderen’ leert kinderen een persoonlijke kerstwens voor een oudere te
maken. In de lessen ervaren kinderen hoe leuk het is om een persoonlijke kerstkaart te schrijven en te sturen.
Ook leren ze wat eenzaamheid is en bedenken ze wellicht andere ideeën om iemand in eenzaamheid te helpen.

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen:
• deze handleiding voor u
• een leskaart voor leerlingen (tweezijdig)
• een link naar de vernieuwde digibordles (ouderenfonds.nl/digibord)
• optioneel: gratis kerstkaarten op aanvraag (zolang de voorraad strekt)

Wat leren de leerlingen?

De leerlingen kunnen met de leskaart zelfstandig aan de slag. Maar u kunt deze ook klassikaal bespreken
aan de hand van vernieuwde les op het digibord. Deze kunt u bekijken op ouderenfonds.nl/digibord.
De les bestaat uit drie onderdelen:
Eenzaamheid onder ouderen (15 minuten)
Na dit onderdeel begrijpen de kinderen dat ouderen soms eenzaam kunnen zijn, hebben zij nagedacht
of ze zelf een eenzame oudere kennen en hebben ze bedacht hoe zij zouden kunnen helpen.
De kerstkaartenactie (15 minuten)
Na dit onderdeel begrijpen de leerlingen dat je met een kaart iemand blij kunt maken en dat het ook heel leuk is
om een kaartje te sturen. Ze leren ook hoe je een kaart schrijft en welke onderdelen er op een kaart horen: o.a.
aanhef, wens, boodschap en groet.
Het schrijven van de wenskaart (30 minuten)
In dit onderdeel schrijven kinderen een korte tekst voor op een wenskaart.

De wenskaarten zijn klaar. Hoe verstuurt u de wenskaarten kosteloos?

1.	Uiterlijk 5 december ontvangt u het lesmateriaal en de kerstkaarten die u eventueel heeft besteld
(zolang de voorraad strekt).
2.	Nadat de kinderen de kaarten hebben geschreven/ tekeningen hebben gemaakt, verzamelt u deze in
een doos.
3.	In de doos doet u (als u dat als school/klas leuk vindt) een briefje met het adres van de school erop,
zodat de ouderen kunnen terugschrijven. Bundel de kaarten per klas bij elkaar met bijvoorbeeld
een postelastiek. In het bundeltje kaarten stopt u een A4 met de naam en het adres van uw school,
met per klas het klasnummer.
4.	Wij vragen u te controleren of de kinderen hun eigen huisadres niet op de kaarten zetten,
dit i.v.m. hun privacy. Wel graag hun schoolnaam, adres en klas.
5.	Vervolgens schrijft u op de doos het antwoordnummer. Nationaal Ouderenfonds,
antwoordnummer 318, 3800 VB, Amersfoort
6 .	Breng de doos uiterlijk 11 december naar een PostNL locatie. Dan zorgen het Nationaal
Ouderenfonds en PostNL dat de kaarten bij de eenzame ouderen worden bezorgd.

Deze actie is georganiseerd door Stichting Nationaal Ouderfonds en
wordt mede mogelijk gemaakt door PostNL en Kidsweek in de Klas.

