KERSTBOEKJE
Naam: …………………………………

Kleur mij in!
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Lees de tekst ‘Koalalalala lala la la op bladzijde 2 hiervoor.
1. Maak een stripverhaal van deze bijzondere gebeurtenis in Australië. Je kan
de strip van Timo als voorbeeld gebruiken. Maak het op het kladblok.

Lees de tekst Kerst met de familie Claus op de bladzijde hiervoor.
2. Wat lijkt jou leuk aan deze film? En wat lijkt je minder leuk? Schrijf het op de
notitieblaadjes.
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KERSTBOEKJE
ZOMERRECEPT

Kan jij de
rebus oplossen?
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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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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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Lees het recept hiervoor.

1. Je kan natuurlijk nog veel meer kerstfiguren bakken! Ontwerp nog een ander kerstbaksels.
(Draai eventueel je blad een kwartslag).

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

Ingrediënten

(voor 2 bomen):

Ingrediënten

(voor 3 bomen):

• ….. g vers bladerdeeg

• ….. g vers bladerdeeg

• ….. el hazelnootpasta

• ….. el hazelnootpasta

• ….. g hazelnoten

• ….. g hazelnoten

• ….. middelgrote eieren

• ….. middelgrote eieren

• ….. g gevriesdroogde aardbeien

• ….. g gevriesdroogde aardbeien

• ….. takjes verse munt.

• ….. takjes verse munt.

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

€ ……………… , ……………….

Eet smakelijk!
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Teken zelf een zoekpuzzel!
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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
Je kent ze vast wel: kerstschuddebollen! Wat zie je in jouw bol?
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Een elfje is een gedicht van elf woorden, verdeeld over 5 regels.
De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft twee
woorden enz. De vijfde regel heeft weer 1 woord. Succes!
………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Voor wie heb jij een wens voor het nieuwe
jaar? Schrijf het hieronder op!

De beste wensen!
Lieve

…………………………………………………………,

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

Groetjes van

…………………………………………………………,

KERSTBOEKJE
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Moppentappen!

Schrijf hier zelf een mop op:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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Je hebt vast wel een wcrolletje die je kan gebruiken
voor je knutselwerk. Met een
wc-rol kan je namelijk allerlei
leuke dingen maken. Doe je
mee?

Bedenk van te voren 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 wc-rol.
Je hebt ongeveer 4,5 cm
bij 9,5 cm papier nodig.
Beplak de randen met
papierlijm zodat het goed
blijft zitten.

Schets eerst al jouw losse
knipsels voor jouw
knutselwerk. Knip het uit
en leg het eerst op je wcrol.
Tevreden? Plakken maar!
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5 x 1 minuut challenge
Schrijf de namen van de spelers in het schema. Zet een kruisje in
het schema wanneer iemand de challenge wint. Tel de kruisjes bij
iedere speler op en kijk wie de grote winnaar is!
Naam
1
2
3
4
5
Eind

Daag je broers, zussen,
klasgenootjes of vriendjes uit
voor deze vijf zenuwslopende
kerstchallenges. Wie voltooit
de opdracht het snelst?
Klaar voor de start… af!

Winnaar: ………………………………..
2: Bekerboom

1: Sneeuwschuiven
Nodig p.p.: twee bakjes, een lepel en 15
wattenbollen.
Elke speler heeft twee bakjes. Een bakje is gevuld met
15 wattenbolletjes en een lepel. Gaat de tijd in? Je hebt
één minuut om de ‘sneeuwballen’ naar de andere bak
te brengen door ze één voor één met de lepel te
vervoeren.

3: Koekhappen
Nodig: kerstkoekjes
Leg een kerstkoekje op je
voorhoofd. Je moet het
koekje in je mond zien te
krijgen maar… je mag je
handen niet gebruiken. Dus
alleen je gezicht. Wie heeft
binnen 1 minuut het koekje
in z’n mond?

Nodig p.p.: 15 plastic bekers
Als de tijd begint, moet de speler de bekers in een
kerstboom (piramide) stapelen. Als de piramide
compleet is, moet de speler de bekers
weer terug stapelen op één stapel.
Zijn er meer spelers die dit binnen
1 minuut redden dan heeft de snelste
gewonnen!

4: Kerstkaart bezorgen
Nodig: 10 kerstkaarten.
Zet 10 kerstkaarten op een rij
op tafel. Je zet ze neer zodat
ze op een tent lijken. Blaas de
kaart naar de overkant van
de tafel. Het doel is om de
kaart te laten hangen op de
rand van de tafel. Je hebt 10
kaarten dus 10 pogingen!
Succes!

5: Uitpakken!
Nodig: inpakpapier,
voorwerpen, ovenwanten.
Verpak wat kleine doosjes en
spulletjes met inpakpapier.
De spelers dragen
ovenwanten.
Wie pakt in
1 minuut
de meeste
pakjes uit?

KERSTBOEKJE
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De antwoorden
Pagina 5 Rebus: Fijne feestdagen!
Pagina 5 woordzoeker:

Pagina 9:

Pagina 7:
Ingrediënten (voor 2 bomen):

Ingrediënten (voor 3 bomen):

•

1080 g vers bladerdeeg

•

1620 g vers bladerdeeg

•

8 el hazelnootpasta

•

12 el hazelnootpasta

•

40 g hazelnoten

•

60 g hazelnoten

•

2 middelgrote eieren

•

3 middelgrote eieren

•

20 g aardbeien

•

30 g aardbeien

•

4 takjes verse munt.

•

6 takjes verse munt.

- Hier zou je 9 kerstbomen mee kunnen versieren.

artslag gedraaid

- Je moet dan 2,38 euro betalen.

Koek: 2 en 9
sneeuwpop: 3 en 8
Kerstbal: 2 en 6

Pagina 16:

KERSTBOEKJE
Among Us in kerststijl
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