Ouderbrochure ‘Kerstmis’
Het is de tijd van Kerstmis. De dagen zijn kort. De
lampen gaan vroeg aan en overal om ons heen
proeven we de sfeer van Kerstmis door de
kerstverlichting in de straten en de kerstversiering in
winkels en bij huizen. Ook uw kind zal deze kerstsfeer
in zich opnemen en aanvoelen dat het een bijzondere
tijd is. In de peutergroep zorgen we ook voor een
gezellige sfeer. We versieren een kerstboompje,
zingen liedjes en leren versjes, we lezen mooie
kerstboeken en iedere dag kijken we samen hoe lang
het nog duurt tot het Kerstmis is. Ten slotte is het dan
eindelijk feest, kerstfeest!

Doet u thuis mee?
Op een namiddag als het donker wordt en de kerstverlichting in de straten brandt, kunt u eens met uw
kind een wandeling maken om de kerstsfeer te proeven en alles goed te bekijken. Wat vindt uw kind
het meest aantrekkelijk? Waarover praat het en waar wijst het naar en trekt het u mee naartoe? Voer
gesprekjes over wat er te zien is en hoe u dat vindt. Vertel over Kerstmis, het feest dat veel mensen
vieren en dat ieder jaar weer terugkomt met de kerstbomen, de lampjes, de sterren en de
kerstklokken.
Misschien kunt u uw kind mee laten helpen als u de kerstboom versiert. Of u geeft uw kind een klein
eigen boompje of wat takken in een pot om zelf te versieren. Bekijk samen de kerstboom goed. Wat
hangt er allemaal in?
Speel met uw kind spelletjes over licht en donker. Maak het in de kamer donker en doe steeds een
lamp of lichtje meer aan. Doe de handen voor de ogen en trek ze weer weg. Welk lichtje is er
aangegaan? Zeg het volgende versje erbij:
Oogjes open
Elly van der Linden
oogjes open
oogjes dicht
nu is het donker
en nu is het licht

(handen voor de ogen)
(handen weer weg)

Voorlezen baby’s en dreumesen
Mutsaars, Anjo | Dada | Verkrijgbaar via Buro Extern;
www.extern.nl of via www.boekenpret.nl > Producten 0 - 2 jaar |
Dit boek is ontwikkeld voor het leesbevorderingsproject
Boekenpret.
Het boek 'Dada' is een klein kartonnen boekje waarin een
glimmend zilverkleurig folie is verwerkt. Daardoor is het een echt
'blingblingboekje' dat leuk past bij de kerstsfeer met glimmende
kerstspulletjes. Het kind in het boek eet met een glanzende lepel
van een glanzend bord, het reikt naar een glimmende pan en
kruipt naar de glimmende wielen van een auto. Zittend in het
fietsstoeltje bekijkt het kind glunderend het glimmende stuur van
de fiets en de fietsbel. De pagina links en de pagina rechts
hebben steeds met elkaar te maken: links eet het kind met een
lepel, rechts is de lepel groot afgebeeld.
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Voorlezen peuters
Bij de gastouder lezen we tijdens het project een speciaal boek over Kerstmis. Dat gebeurt niet één
keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn voor uw
kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Uit hetzelfde boek!
Het prentenboek over Kerstmis waar uw peuter uit wordt voorgelezen is:
Pauline Oud  Kerstmis met Fien en Milo  Uitgeverij Clavis peuter
Fien en Milo gaan samen een kerstboom halen. Voordat ze die gaan
versieren maken ze buiten eerst nog een sneeuwpop. Tijdens het
versieren moeten ze telkens kiezen welke kerstbal ze zullen nemen
of welke kerstslinger ze in de boom willen hangen. Milo is een kleine
eigenwijze muis die zijn eigen gang gaat en zijn eigen boompje
versiert. Als alles klaar is, is Milo plotseling verdwenen. Fien ontdekt
wat hij doet als ze uit het raam kijkt. Ze ziet hoe Milo zijn
kerstboompje bij de sneeuwpop heeft gezet zodat het voor hém nu
ook Kerstmis is. Op de laatste pagina zien we Fien en Milo genieten
van warme chocolademelk en kerstkransjes, terwijl ze gezellig op
kussens bij hun grote versierde kerstboom zitten.
Nog meer prentenboeken over het thema ‘Kerstmis’ om thuis voor te lezen:
• Jet Boeke  Dikkie Dik Kerstmis  Uitgeverij Gottmer Prentenboek met twee kerstverhaaltjes
• Kathleen Amant  Anna en de kerstboom  Uitgeverij Clavis  Een eenvoudig prentenboek
• Monika Maas Bobbi viert kerst  Uitgeverij Kluitman  Prentenboekje met tekst op rijm
• Dick Bruna  Kerstmis  Uitgeverij Mercis  Prentenboek met het kerstverhaal
• Liesbet Slegers  Het kindje in de stal  Uitgeverij Clavis  Prentenboek met het kerstverhaal
• Brigitte Weninger  Vrolijk Kerstfeest, Paultje!  Uitgeverij De Vier Windstreken
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