
 

 
 

Kerstfeest 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto hebben de kerstboom versierd. Nu moeten alleen de lampjes nog aan! 

Dat is de taak van Koning Koos. Zijn ze er helemaal klaar voor? Nee, want Zwiep is 

kwijt! Zou Toto Zwiep nog op tijd vinden? 

Moeilijke woorden: 

Kerstmis, kerstboom, lampjes, gezellig, kerstkransje 

Voor het kijken: 

Print de plaat uit op papier (zie bijlage). Bekijk samen met de peuters de plaat. Wie 

staan er allemaal op? Wat heeft Toto in zijn hand? Wat zou hij daarmee gaan doen? 

En kijk eens hoe Sassa kijkt, wat is er met haar aan de hand? Hoe zou dat komen, 

kijk maar eens wat er op de grond ligt! Zwiep heeft zich verstopt, ziet iemand 

Zwiep? En er staat ook wat lekkers, kijk maar eens goed. Wie kan het lekkers 

aanwijzen, wat is dat? Wat is er te zien door het raam? 

Prentenboek: 

Rikki wil een kerstboom 

Guido van Genechten 

Uitgeverij Clavis, Amsterdam, 2004 

ISBN: 90 448 0343 3 

Het is bijna Kerstmis, maar bij Rikki thuis staat nog altijd geen kerstboom. Papa 

heeft het veel te druk om er een te halen. Maar vandaag moeten ze gewoon samen 

naar de kerstbomenmarkt, vindt Rikki. Papa heeft er eerst niet veel zin in, maar 

dankzij Rikki’s enthousiasme ontdooit hij algauw helemaal. 



 

 
 

Taal-activiteit: 

Neem een kerstkaart mee in de groep en laat hem aan de kinderen zien. Vertel van 

wie je de kaart hebt gekregen en waarom. Vraag wie van de kinderen ook al een 

kerstkaart heeft gekregen thuis. Wie heeft de kaart gestuurd? Heeft iemand zelf 

ook een kerstkaart gestuurd aan iemand? Aan wie dan? En wie gaat er thuis zelf 

kerstkaarten maken? Hoe doen ze dat? 

Doe-activiteit: 

Maak samen met de peuters een houder voor een waxinelichtje. Geef elk kind een 

glazen potje, niet laten vallen hoor! De peuters mogen het potje gaan beplakken 

met afgescheurde stukjes dun (glitter)papier en/of beschilderen met plakkaatverf. 

Doe bij iedere peuter een waxinelichtje in het potje. Maak het donker in de groep en 

steek de lichtjes aan. Wijs de peuters op de verschillende kleuren en het mooie 

licht. Wat een gezellige sfeer! De lichtjes mogen de kinderen mee naar huis nemen 

voor het kerstfeest thuis. 

 



 

 
 

 


