6de leerjaar

Waar komt Kerstmis vandaan?
Kerstmis of het Kerstfeest is een feest in de donkerste periode van het jaar. De zon
schijnt dan het minst. In die periode vieren Christenen (mensen die in Jezus en God
geloven) de geboorte van Jezus in Bethlehem. Bethlehem ligt in Palestina.
Palestina is een land dat niet door alle andere landen van de wereld als een echt
land wordt bekeken. Palestina is een deel van Israël. Doordat er vele mensen
samenwonen die een verschillend geloof hebben, zijn er vaak ruzies.
Kerstmis was dus eigenlijk een kerkelijk feest, maar ondertussen
vieren velen feest op 25 december. Voor de geboorte van Jezus
werd er in dezelfde periode in verschillende landen ook al
gefeest omdat vanaf dan de zon weer langer gaat schijnen.

SCAN MIJ

Ken je het kerstverhaal? Scan de QR-code en bekijk en beluister
het verhaal.

Met Kerstmis zetten we ook een kerstboom. Waar die traditie vandaan
komt is niet helemaal duidelijk. Het was een oud gebruik om een
groene boom in huis te halen als teken van vruchtbaarheid. Dat alles
na de winter weer zal groeien en bloeien.
De kerstman is eigenlijk een beetje zoal Sinterklaas. Omdat
Sinterklaas niet in de Verenigde Staten langskwam, is de kerstman
daar gekomen. De kerstman is geen bisschop en heeft niets met
de kerk te maken. Maar hij brengt ook geschenken zoals
Sinterklaas en heeft ook een witte lange baard. Hij komt ook
niet uit Spanje. De kerstman woont in het hoge Noorden. Waar
precies, daar bestaat wat discussie over.
Er zijn ook heel veel leuke kerstliedjes. Ken jij er ook? Verder in
deze bundel vind je ook een liedje om op het einde van het oude
jaar of bij het begin bij het nieuwe jaar te zingen. Benieuwd of je dat ook kent.
Samen zingen rond de kerstboom is ook erg gezellig. Misschien ken je zelf ook nog
leuke kerstliedjes die je samen kan inoefenen om op kerstavond samen te zingen.
Met Kerstmis wordt er vaak ook lekker gegeten. Zo worden er kerstkoekjes
gebakken. We vertellen je er graag alles over met een heus recept zodat je ook
zelf koekjes kan gaan bakken.
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En met Nieuwjaar schrijven we onze nieuwjaarsbrief. Heb jij dat nog niet gedaan?
Geen paniek. Wij hebben een voorbeeld voor je klaar.
Doe je niet mee aan het Kerstfeest of komt de Kerstman niet bij je langs thuis?
Maak er dan zeker een gezellige tijd van. Wij wensen je in ieder geval een hele
fijne vakantie en fijne feestdagen. Wij wensen dat je samen mag zijn met mensen
die je graag ziet en die jou graag zien.
Vrolijk Kerstfeest & een Fijn en gezond 2022! vanwege het kanjerteam bij Plantyn!

Even rekenen, tellen …
TIP

Lees goed de opdracht.
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Pak je pen en schrijf …
TIP

Zet je goed recht op je stoel.
Kies een pen of potlood om mee te schrijven.
Leg je blad lichtjes schuin. Neem je tijd en werk netjes.
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We gaan lezen, joepie!
TIP

Zoek een rustig plekje.

Ken je het volgende sprookje? Kan je de woordjes vertalen? Gebruik een
woordenboek.
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LEESBINGO! Kleur de vakjes waar je gelezen hebt deze vakantie.
Op het toilet

In de auto

In het donker
(met een
zaklamp)

Ondersteboven

Met een
kerstmuts op

Buiten op een
bankje

In mijn bed

Op mijn buik in
de zetel

In het bad

Op een trap

In een hoekje

Tussen de
kussens

Onder een
dekentje

In de keuken

Op een
schommel

Onder de
kerstboom

We gaan kerstkoekjes bakken!
TIP

Vraag aan iemand om je te helpen.

RUDOLF KOEKJES

Ingrediënten (25 stuks):
•
•
•
•
•
•

225 g boter
175 g suiker
1 ei
300 g zelfrijzende bloem
150g pure chocolade
snoepjes (bv. rode smarties)
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Bereiding:
BASISDEEG
1. Roer de boter romig met de suiker. Voeg er het ei en de bloem aan toe. Meng alles en
kneed het deeg tot een bal. Wikkel in plasticfolie en leg 30 minuten in de koelkast.
2. Verwarm de oven voor op 180°C.
3. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak. Steek er ronde koekjes uit. Leg
ze op een met bakpapier bedekte bakplaat. Bak de koekjes 12 à 15 minuten in de
voorverwarmde oven. Laat ze volledig afkoelen op een rooster.
AFWERKING
1. Smelt 150 g donkere chocolade au bain-marie. Teken met de chocolade een gewei en
twee ogen op de afgekoelde koekjes. Plak met chocolade een rood snoepje als neus op elk
koekje. Laat opstijven.
Bron: mama.libelle.be

Samen zingen! Doe je mee?
TIP

Scan de QR-code om de muziek te horen en mee te zingen.

Een liedje over vrede? Zing je mee?

SCAN MIJ

Lichtjes branden heerlijk licht en fijn.
’t Is alsof ze ons vertellen:
Ik breng jullie weer de zonneschijn.
Lente zal het nu gauw zijn.
Feest is ’t voor iedereen.
Over de aarde heen!
Vredewensen zijn in elk gedacht,
Vrede waar de mens op wacht!
Bron: Muzignaal 4A – Plantyn – A.Joris

Gelukkig Nieuwjaar met een leuke brief!
TIP

Heb je al een brief? Je kan de brief ook mooi overschrijven.
Maak er ook een leuke tekening bij.
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Naam:

Doe mee en win
Surf naar www.plantyn.com/kerstbundel en zend jouw kleurplaat in.
Je maakt dan kans op een leuk boek.

