
          
 
 
 
 
 
 
 
 
December komt eraan. De feestmaand. In deze thema-uitwerking geven we je inspiratie om te 

zorgen voor een mooie overgang van Sinterklaas naar kerst. We zetten vier activiteiten op een rij die 

je kan inzetten rondom het thema Feest. Koppel de activiteiten aan elkaar om er één groot feest van 

te maken voor de kinderen en hun ouders. Gebruik het Het Zandkasteel om de overstap te maken 

naar kerst. Naar aanleiding van deze video versieren de kinderen een eigen kerstboom. Bespreek 

daarna, aan de hand van Pieter Post, dat er veel post wordt gestuurd rond de kerst. Dit zijn niet 

alleen kerstkaarten, maar ook uitnodigingen voor feestjes. Dit gesprek helpt de kinderen bij het 

maken van een digitale uitnodiging voor hun eigen kerstfeest door middel van de app Draw and Tell. 

Daarnaast maken de kinderen lekkere kersthapjes. Want zonder eten, geen kerst! 

 
Het Zandkasteel – Kerstboom versieren (tv) 
 
Het is feest! In december vinden de meest knusse dagen 

van het jaar plaats: de kerst. Ook in Het Zandkasteel is het 

kerst. In deze aflevering van Het Zandkasteel versieren 

Koning Koos, Sassa en Toto een kerstboom. Een mooie 

aflevering waarin je de overgang van Sint naar kerst kan 

bespreken.  

 
Introductie activiteit 
Haal de Sinterklaas-versieringen uit het lokaal en plaats in 

de ruimte een lege kerstboom en een dichte doos met 

kerstversieringen. Zeg hier niets over en kijk naar de 

reacties van de kinderen. Zet pas in de middag de 

aflevering van Het Zandkasteel op. In de aflevering is te 

zien hoe het kerstfeest wordt voorbereid. 

 

Tijdens activiteit 

Zet de aflevering van Het Zandkasteel op.  

 

Peuters  

AAN DE SLAG 

                          FEEST 

Wanneer: De offline activiteit zet 
je in na het bekijken van de 
aflevering 
Hoofddoel: Bevorderen van 
motorische ontwikkeling en 
creativiteit 
Groepsgrootte: Met de hele groep  

 

https://www.schooltv.nl/video/het-zandkasteel-de-kerstboom/


Bespreek de aflevering met de kinderen na. In de aflevering wordt een kerstboom versierd. Zouden 

de kinderen dit ook willen doen? Maar hoe dan? Is de kinderen misschien al de hele dag iets 

opgevallen aan het lokaal? Wat zien de kinderen dan? Hé er staat ook een doos in het lokaal. Wat 

zou daarin zitten? Hetzelfde als in Het Zandkasteel? Ga met elkaar naar de doos en laat een kindje 

het opendoen. Hé kijk nou, allemaal kerstballen en versieringen! En waar gaan de kinderen dit 

ophangen? Nou ja, er staat al de hele dag een lege kerstboom in het lokaal! Verzamel met elkaar de 

ballen, slingers, piek etc. Waar komen de ballen? En waar de piek? Laat ieder kind een mooi plekje in 

de boom uitkiezen waar hij/zij iets mag ophangen. Zo versier je de hele boom met elkaar. 

 
Afsluiting activiteit 

Staat de boom helemaal klaar? Tijd voor een foto met de hele groep! Gebruik deze foto’s zodat je 

later kan terugblikken op de activiteit. Zo kan je de activiteit weer herbeleven en nabespreken met 

de kinderen. Daarnaast kan je de foto aan ouders laten zien, zodat zij weten welke activiteiten de 

kinderen uitvoeren op de groep. 

 
 

Pieter Post – Kerstspecial (tv) 
 
De DVD ‘Pieter Post - Kerst en Winterspecial’ vertelt het 

verhaal over de vrolijke postbode Pieter Post die elke dag 

in zijn rode auto de post rondbrengt in het dorp 

Groenbroek. De dag voor Kerstmis is het erg druk, maar 

gelukkig krijgt hij hulp uit onverwachtse hoek. Zal hij dan 

toch nog op tijd komen voor het feest van die avond? 

 

De DVD bestaat uit drie verschillende afleveringen die 

allemaal een winters tintje hebben. Elk verhaal speelt zich 

af in het heden en verloopt in chronologische volgorde. 

Het verloop van de verhalen is redelijk voorspelbaar. 

Daarnaast is het taalgebruik goed te volgen, het 

spreektempo is rustig en de verhalen bevatten geen 

moeilijke woorden. De video is geschikt voor de oudere 

peuters op de groep (vanaf 3 jaar). 

 
Introductie activiteit 

Vertel de kinderen dat ze naar een aflevering van Pieter Post gaan kijken. En 

wel naar een hele speciale aflevering: over de kerst. Wat zal Pieter Post op 

de post doen tijdens de kerst? Kaartjes? Of misschien ook wel cadeautjes?  

 
Tijdens activiteit 

De aflevering van Pieter Post dient als aanleiding voor een gesprek over de 

post in de kerstmaand. Hebben de kinderen wel eens een kerstkaart 

ontvangen? Van wie hebben de kinderen post gekregen? Hoe vonden ze het 

om post te krijgen? Hebben de kinderen zelf wel eens een kaart verstuurd? Wat stond er op het 

Wanneer: De offline activiteit zet 
je in na het bekijken van de 
aflevering 
Hoofddoel: Bevorderen van 
taalontwikkeling 
Groepsgrootte: Met de oudste 
peuters  

 

 Tip! DVD niet te 

verkrijgen? Bekijk dan 
deze YouTube-video 
over Pieter Post en de 
kerst.  

https://www.bol.com/nl/p/pieter-post-kerst-en-winterspecial/1002004000123713/
https://www.youtube.com/watch?v=WEVA54xkVb8


kaartje? Wat voor post is er allemaal? Waarom verstuur je post? Niet alleen voor een kaart, maar 

misschien ook wel voor een uitnodiging? 

 

Afsluiting activiteit 

Door het gesprek weten de kinderen meer over de post. Lijkt het de kinderen leuk om post te 

krijgen? Zouden ze in de toekomst een kaartje willen sturen?  

 
 

Kersthapjes (internet) 
 

Bij het kerstfeest kan er één ding echt niet ontbreken: een 

lekker kersthapje. Kunnen de kinderen zelf hapjes maken? 

Zoek samen met de kinderen naar een recept op internet.  

 

Introductie activiteit 

Vertel  de kinderen dat ze kersthapjes gaan maken voor het 

feest. Op Pinterest zijn verschillende kerstrecepten te vinden. 

Zorg dat je zelf al wat eenvoudige recepten hebt opgezocht en 

laat drie plaatjes zien van hapjes. Laat de kinderen kiezen wat 

ze willen maken. Bespreek wat hiervoor nodig is en schrijf het 

op.  

 

Tijdens activiteit 

Zorg dat alle benodigheden in huis zijn. Als de kersthapjes wat moeilijker te maken zijn, doe je alvast 

het voorwerk zodat de kinderen de hapjes kunnen versieren. 

 

Zijn er extra hapjes gemaakt? Laat de kinderen dan alvast voorproeven, voordat ze het op het 

kerstfeest geven aan hun ouders. Hoe smaakt het? Zoet? Lekker? Wat zie je allemaal op het eten? 

Door deze vragen te stellen, stimuleer je de zintuiglijke ontwikkeling van de kinderen. 

 

Afsluiting activiteit 

Maak foto’s van de kersthapjes. Deze foto’s kan je laten zien aan de ouders zodat ze weten wat de 

kinderen voor activiteiten doen in de klas. Daarnaast kan je de kersthapjes gebruiken voor de digitale 

uitnodiging voor het kerstfeest (zie vierde activiteit ‘Draw and Tell’). 

 
Draw and Tell (app) 
 

Met de app Draw and Tell gaan peuters creatief aan de slag met tekenen op een blanco vel of een 

kleurplaat. Hierdoor is de app in te zetten bij alle thema's, zoals het thema kerst. Het palet biedt 

stickers (waaronder cijfers en letters), (behang)patronen, kwasten, potlode, krijt en sjablonen. Met 

de mogelijkheid om audio op te nemen kan het kind niet alleen een e-card maken, maar ook een 

filmpje maken. Kinderen kunnen een eigen animatie maken door de stickers tijdens de opname te 

verplaatsen. 

Wanneer: Internet/Pinterest zet je 
in als voorbereiding op de activiteit 
Hoofddoel: Bevorderen van 
motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling 
Groepsgrootte: Met de hele groep  

 

https://nl.pinterest.com/explore/kinderen-hapjes/?lp=true
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/draw-and-tell/


 

De app kunnen de kinderen gebruiken om een digitale 

uitnodiging naar hun ouders te sturen voor het kerstfeest. 

 

Introductie activiteit 

Door de activiteit van Pieter Post weten de kinderen wat 

voor type post er allemaal is. Maar weten de kinderen ook 

dat ze post via de tablet of computer kunnen versturen? 

Bespreek het met de kinderen. Weten de kinderen wat een 

e-mail is? Wat is daar anders aan dan een brief of een kaart 

in de bus?  

 

Vertel de kinderen dat ze een uitnodiging voor het kerstfeest 

gaan maken via de tablet. Laat de app Draw and Tell zien op 

het digibord of op de tablet. Maak eerst zelf een e-card zodat de kinderen alvast kunnen zien hoe de 

app werkt. 

 
Tijdens activiteit 

Laat de kinderen om de beurt (samen met jou) een e-card ontwerpen via de app Draw and Tell. 

Bespreek van tevoren: wat wil je sturen naar je vader en/of je moeder? Wat moet er op de kaart 

staan? Schrijf zelf de tekst die van het kind op de kaart moet komen. De oudere peuters kunnen 

daarnaast een filmpje inspreken waarin ze hun ouders uitnodigingen. Jullie hebben al een goed decor 

waar de filmpjes kunnen worden opgenomen: met de kerstboom en de kersthapjes heb je een mooie 

achtergrond. 

 

Afsluiting activiteit 

Stuur de e-card naar de ouders van het kind. Dit is ook direct een mooie aanleiding voor ouders om 

thuis na te bespreken wat hun kind die dag gedaan heeft. En als de ouders eenmaal uitgenodigd zijn, 

is het tijd voor het kerstfeest mét de kerstboom, kerstkaarten en de kersthapjes. Fijne feestdagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn erg benieuwd wat jullie van de activiteiten vinden! Deel jullie foto’s, ervaringen en tips op 
onze Facebook, Twitter of Instagram (#kindenmedia) of mail naar communicatie@sardes.nl 

Wanneer: De app zet je in tijdens 
de activiteit 
Hoofddoel: Bevorderen van 
creativiteit en fantasie 
Groepsgrootte: Individueel  

 


