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Het einde van het jaar is in zicht.

Buiten worden de huizen versierd

met lichtjes, de radio's draaien

kerstmuziek en de kerstboom wordt

opgetuigd.   

De decembermaand wordt vaak

ervaren als een drukke maand. Er

zijn veel feestdagen, en natuurlijk het

nieuwe jaar wat eraan komt. Maar

ook als maand waarin wordt

teruggekeken op het afgelopen jaar. 

Dit jaar is een erg bijzonder en

bewogen jaar geweest en zeker

anders dan voorgaande jaren.

Ondanks alle moeilijke beslissingen,

strenge regels, veel veranderingen en

spannende tijd, ontstonden er ook

hele mooie initiatieven door het

coronavirus. Mensen zochten

verbinding en probeerden elkaar te

helpen. Ieder op zijn eigen manier,

maar toch ook samen. Er werden

nieuwe manieren gevonden om op

afstand contact te zoeken met elkaar

en klusjes die voorheen bleven liggen

werden nu opgepakt.   
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Kerstvakantie

KIKI Kansen in Kinderen

Met deze nieuwsbrief en begin van

de kerstvakantie hopen we dat

iedereen zijn rust pakt om terug te

kijken op de mooie dingen van het

afgelopen jaar. 

Wat zijn dingen waar jij dankbaar

voor bent? En hoe betrek je de

kinderen daarin? Wat is dankbaar zijn

en waar zijn de kinderen dankbaar

voor? Samen met de kinderen kun je

terugkijken op het afgelopen jaar.

Wat vonden zij van het afgelopen

jaar? 

Nu is het dan tijd voor de laatste

feestdagen van het jaar. Kerst en

nieuwjaar. Waar denken de kinderen

aan als het gaat om deze feestdagen?

Wat hoort er allemaal bij Kerst en

nieuwjaar?    

Om jou en de kinderen in de

kerstsfeer te brengen, vind je in deze

nieuwsbrief verschillende

activiteiten. Fijne kerstdagen en een

gezond 2021 gewenst!

Veel plezier!



De vuurpijl
 

Oh oh.. Kiki schrikt! 3 vuurpijlen schieten weg. 
Welke vuurpijl haalt de overkant? 

 
 
 
 
 
 



Vouw de onderste rand naar boven. 
Keer het papier om en zorg dat het dubbelgevouwen strookje aan de
onderkant zit.
Vouw het papier weer dubbel zoals in stap 1 om nog een strookje te
maken, even breed als in stap 1.
Herhaal de voorgaande stappen zodat je het hele papier in een zig-zag
patroon hebt gevouwen door elke keer het papier van links naar rechts
om te draaien en een nieuw strookje te vouwen.
Houd het papier opgevouwen en leg het neer. Vouw het linker en
rechter uiteinde naar elkaar toe, zodat er een waaier ontstaat.
Lijm de linker en rechter helft aan elkaar vast.
Verf een stukje wc rol bruin en maak twee knipjes in de bovenkant van
de wc rol tegen over elkaar.
Pak het papier en schuif het voorzichtig in de gemaakte openingen van
de wc rol.

Kiki wil graag haar eigen kerstboom maken. Ze pakt een mooi groen blad en
begint te vouwen. 

Voilà! Kiki heeft haar eigen kerstboom. 
 
 
 
 
 
 
 

Lukt het jullie ook om een kerstboom te vouwen? Je kunt het net zoals Kiki
doen, maar het kan natuurlijk ook op je eigen manier. Wat ook leuk is om
daarna je gevouwen kerstboom te versieren met sterretjes of zelfs een

piek! 
 

Kerstboom vouwen



 
Bekijk en bespreek

Het is weer tijd om de kerstboom op te tuigen. Haal de kerstspullen
tevoorschijn en ga samen met de kinderen op de grond zitten. Bekijk en

bespreek de spullen.  Welke kleuren en vormen zien ze? Hebben de kinderen
thuis ook een kerstboom? Wat hangt daar allemaal in? 

 
Optuigen

Laat de kinderen samen de kerstboom optuigen. Laat hen dat zoveel
mogelijk zelf doen zonder jouw sturing en hulp. Stel vragen om hen verder
te helpen. Het kan zijn dat alle ballen aan 1 kant komen te hangen. Prima

toch? Ze hebben het immers helemaal zelf gedaan door met elkaar samen
te werken. Wat zullen ze zich trots en voldaan voelen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je geen ruimte voor een kerstboom op de groep? Vul een emmer met
zand en steek er dennentakken in. Door de hoogte kunnen de kinderen dit

'boompje' heel goed zelf optuigen.
 

Kerstboom optuigen 



Maak je eigen kerstklei! Deze klei prikkelt nog meer de zintuigen en
nodigt uit om te spelen en ontdekken.

 
Benodigdheden:

2 kopjes bloem
1 kopje zout

1 kopje lauwwarm water
2 eetlepels etherische olie of koekkruiden

rode of groene kleurstof 
 koekkruiden

rode, groene, goude of zilveren glitters
 

Doe de bloem en het zout in een grote kom. Roer dit goed door elkaar.
Wanneer  je kleurstof gebruikt, kun je dit het beste door het water mengen
voordat je het bij het deegmengsel doet. Doe het water erbij en kneed het

deeg totdat het een fijne textuur heeft.
 

 Door een scheutje dennengeur of koekkruiden er doorheen te doen, prikkel
je de zintuigen en creëer je het echte kerstgevoel. 

 
Ook kun je ervoor kiezen om glitters toe te voegen aan het recept. Het is 

 beter om er ‘droge’ glitters te gebruiken. Die glitters zie je goed en de
textuur van de klei verandert er niet door.

 

Kerst klei maken



Waar ben dit jaar dankbaar voor als je kijkt op dit jaar met  de kinderen? 
 

Hieronder vind je enkele voorbeelden die je kan uitknippen en aan de
kinderen kan meegeven. Maar je kunt natuurlijk ook persoonlijke

dankbaarheden meegeven aan de kinderen. 
Wat zullen ze zich trots voelen door jouw compliment! 

Dankbaar terugkijken

Ik ben dankbaar
dat jij me zo

 goed geholpen
hebt dit jaar

Ik ben dankbaar
dat jij me altijd
blij maakte met
een fijne knuffel

Ik ben dankbaar
dat jij die mooie
tekening voor

mij maakte

Ik ben dankbaar
dat jij me altijd

zo kon laten
lachen

Ik ben dankbaar
dat we altijd zo

fijn samen
konden spelen

Ik ben dankbaar
dat jij zo goed

andere kinderen
hebt geholpen

dit jaar 

Ik ben dankbaar
dat jij zo goed
hebt geoefend

op de wc 

Ik ben dankbaar
dat jij mij altijd

zo vrolijk
begroette als je
binnenkwam  

Ik ben dankbaar
dat jij zulke

mooie verhalen
aan mij vertelde  


