
 

Kerstpoppetjes maken 
Met Flip de beer 
 

Kinderen maken zelf poppetjes voor in de kerststal. 
 
Ik heet Vivian. Ik weet het. Laurien en Flip komt bij ons logeren. 

Hoi, ik mag van vandaag met Vivian en Laurien mee. We gaan een Kerststal maken. Nu vindt 
Flip het vast wel heel leuk om eens in die stal te gaan kijken hè? Nou en of! 

Nu gaat hij kijken wat jullie straks gaan maken. Heel nieuwsgierig die Flip, kijk maar eens 
even. 

Maar hij is nog hartstikke leeg! Het ziet er gezellig uit. Uhuh, er moet nog wel iets bij in de 
stal. 

Kijk eens, wat wil jij graag maken? Ik wil Jozef maken. Oh, jullie maken de poppetjes. 

Nou, Flip heeft nou genoeg gekeken in de stal. Die gaat even bij jullie kijken, ja? Waar moet 
het stokje? Dan gaan we kijken of Jozef ook nog wat oogjes kan krijgen. Ja, want anders 
ziet hij niks. Even drukken. Zo, goed zo. En nou nog een oogje. Zo, nog een oogje erbij. Nou, 
dan kan ze gelukkig goed kijken naar het kindje. En dat is zijn neus. Kijk, dat doen we zo. 
Wat wordt dat nou? Ja, ik heb al één koning klaar! Oh, een koning. 

Wat moet ik nou maken? Ik heb al één koning klaar. Ja, een mooie blauwe cape. Zo, je hebt 
je cape al vast. 1, 2, daar gaat, woeps. 

Kijken, kijken. 

Ja, daar is Maria. Wat leuk zeg. Maria, die is mooi! Die is een hele lieve Maria geworden. Zo. 

Kijk, de koning is al op bezoek! Nog een koning op bezoek. Oh, drie konings op bezoek. 

Nou gaat Flip kijken hoe ik dat doe. 

Ik kan goed rollen hè? Ja, jij kan zeker goed rollen! Eerst goed rollen. 

Oh, wat een leuk schaapje! Het schaapje is klaar. 

Maria is wel heel erg alleen in de stal hè. Zet jij Jozef er even bij? Dat is gezellig, Jozef ook 
al in de stal. Hè, kom maar. 

Zo, wat is het mooi geworden. Nou is de stal helemaal vol. De koning en Maria, en het kindje 
in de kribbe. Prachtig is het! Dag. 


