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Er zijn verschillende lessen 
die in de databank te vinden 
zijn die je goed in sint- of 
kerststijl kunt gieten. We 
geven hier 3 voorbeelden en 
een aantal tips.

Rekenen
REKENEN IN DE STIJL VAN  

SINT OF KERST

SPIEGELEN VOOR GROEP 1, 2, 3 
Tijdens deze les gaan de leerlingen aan de slag 
met het spiegelen door in een grote afbeelding 
verschillende materialen neer te leggen: zowel 
aan de linkerkant als aan de rechterkant. 
Teken in deze tijd geen vlinder, maar eens een 
kerstboom op het plein. Of laat je leerlingen 
aan de slag gaan met het versieren van een 
pietenmuts of stoomboot.

REKEN EN VERSIER VOOR GROEP 4, 5
Laat de leerlingen in deze les eens een grote 
kerstboom tekenen en versieren. Verander 
de icoontjes bij de sommen bijvoorbeeld in 
kerstballen, een piek, kaarsjes of lichtjes en 
verschillende dieren voor in de boom. Ook leuk 
is om hier een oud en nieuw thema aan te geven 
door de leerlingen in het vak allemaal vuurwerk 
te laten tekenen. Elk antwoord van de som is 
bijvoorbeeld een andere kleur. Vuurwerk teken je 
heel gemakkelijk, door een stip met daaromheen 
allemaal stralen, zoals op de afbeelding.

CIJFEREND REKENEN MET MATERIALEN VOOR 
GROEP 6, 7, 8
In deze les lossen de leerlingen grotere sommen 
op door takjes, blaadjes en steentjes te 
gebruiken als lossen, tientallen en honderdtallen. 
Gebruik in plaats van natuurlijke materialen 
eens kruidnoten, pepernoten en taaitaai. Aan 
het einde van de les mag er uiteraard geproefd 
worden!

Anouk Ot to

SINT- EN KERSTTIPS 

Er zijn zoveel leuke buitenlessen te doen 
tijdens de feestdagen. Laat de leerlingen 
eens lekker uitrazen in deze drukke tijd door 
je lesdoelen buiten te behalen. Tips:

• Kerstballen. Je kent ze vast wel: plastic 
kerstballen. Met deze kerstballen geef 
je je les snel een kersttintje. Wat dacht 
je van rekenen met kerstballen? Zet 
een aantal manden neer op het plein en 
teken een startstreep. Elke mand is een 
andere hoeveelheid punten waard. Geef 
de leerlingen twee ballen, laat ze gooien 
en opschrijven welke som ze hebben 
gemaakt. Wie heeft de meeste punten?

• Rijmen. “Sinterklaas vindt het fijn, als 
wij aan het rijmen zijn”. Wanneer de 
goedheiligman in het land is, is het dé 
tijd om te oefenen met rijmen. Verspreid 
verschillende kaartjes met woorden 
over het plein en laat de leerlingen 
rijmwoorden verzinnen. Wie heeft er de 
meeste? Of laat ze juist twee rijmwoorden 
bij elkaar zoeken. 

• Natuur-kerst-les. versier de (kerst)boom 
buiten eens met vetbollen in plaats van 
kerstballen! Op deze pagina vind je een 
instructie.

• Met de thuisopdracht ‘bouw je eigen 
bootje’ kunnen de leerlingen aan de slag 
met techniek om een eigen Stoomboot te 
bouwen. Blijven ze allemaal drijven?

https://www.ivn.nl/ouders-en-scharrelkids/nieuws/doe-tip-zelf-vetbollen-maken

