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24 ideeen bij een adventskalender 

Heb jij een adventskalender in de klas? Zo’n kalender waarbij je elke dag een luikje of vakje open mag 
maken? Spannend!  
IKEA heeft een leuke adventskalender. Een grote, driedimensionale Kerstman of kerstboom vol met laatjes. 
Hier kun je van alles instoppen. 
Wij bedachten 24 opdrachtjes om in een adventskalender te verstoppen. Opdrachtjes die je dichter bij het 
kerstfeest brengen. 
 
* Print de opdrachtkaartjes, knip ze uit en stop ze in de kalender. Bij sommige opdrachten heb je een klein 
voorwerp nodig. Stop naar eigen inzicht leuke voorwerpen die bij de opdrachten passen in de laatjes.  
* Elke dag mogen de kinderen één laatje openen en wordt de opdracht uitgevoerd. De opdrachten in het 
weekend en de vakantie hebben we klein gehouden, zodat er op bijv. maandag meerdere opdrachten 
uitgevoerd kunnen worden. 
* Deze uitleg geeft u wat meer informatie bij een aantal opdrachten. Ook kunt u zo altijd zien welke opdracht in 
welk laatje zit. 

Veel plezier! 
Juf Els en juf Anke – www.jufanke.nl  

1 Vandaag begint een nieuwe maand. Ken jij de namen van de 12 maanden? We zingen het liedje 'Twaalf 

maanden' (behorend bij Schatkist).  

2 Twee is een paar. Waar hebben wij er twee van? Nodig: een paar babysokjes 

3 Het eerste feest nadert. Nog twee nachtjes slapen. We spelen een wachtspel.  

4 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. Vandaag steken we het eerste kaarsje aan en zingen het eerste 

couplet van een adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

5 Vandaag is het vijf december. Zou Sint een verrassing voor ons hebben?  

Nodig: klein sintje of pietje  

6 Sint vertrekt weer uit Nederland. Breng jij de stoomboot naar Spanje? 

Nodig: dobbelsteen en werkblad, zie bijlage. 

7 Pakjesavond is voorbij. Wat heb jij gekregen? 

8 Met Kerstmis zetten we de kerstboom.  

We zeggen een versje over de kerstboom op. 

9 De kerstboom wordt gezet. Geven jullie dit een mooi plekje in de boom? 

Nodig: kerstbal, houten kerstfiguurtje of een dergelijke kleine kerstboomversiering.  



10 Kerstmis, Kerstman... Ken jij nog meer woorden die met 'kerst' beginnen? Nodig: een kerstmannetje  

11 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. Vandaag steken we het tweede kaarsje aan en zingen het 

tweede couplet van een adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

12 De engel wenst vrede op aarde. Wat is jouw wens? We hangen onze wenssterren in de kerstboom, zie 

bijlage. 

13 Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. Op de rug van welk dier mag Maria zitten? We zingen het 

liedje 'Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje'. 

14 De kerstboom siert de klas. Bouw jij een kerstboom van Kapla? 

15 Kerstbomen in het bos. Ze zijn er van klein tot groot. Plak jij ze in de juiste volgorde? Zie bijlage. 

16 We maken het graag licht in december. De mensen steken kaarsen aan. Er zijn grote en kleine kaarsen. 

Leg jij ze in de juiste volgorde? 

17 Wat een mooie kerstboom staat er in de klas. Wat hangt er allemaal in? We spelen het spel: 'k Heb een 

kerstbal in mijn hand'. Nodig: een kleine kerstbal  

18 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. Vandaag steken we het derde kaarsje aan en zingen het derde 

couplet van een adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

19 De engel komt een blijde boodschap brengen. Heb je de engel al gezien? We spelen een bewegingsspel. 

Nodig: een kleine engel 

20 Met Kerstmis is het gezellig om lekker knus bij de open haard te zitten. We luisteren naar een mooi 

kerstverhaal. 

21 De herders zijn met hun schapen in het veld. Elke herder heeft vijf schaapjes. Kun jij ze tellen? Zie bijlage. 

22 Kling, klokje, klingelingeling... Horen jullie het kerstbelletje ook? We spelen het spel 'waar komt het geluid 

vandaan'. Nodig: een klein kerstbelletje  

23 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. Vandaag steken we het vierde kaarsje aan en zingen het vierde 

couplet van een adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

24 Jezus is geboren! We zingen een liedje voor hem. Suggestie: trakteer de kinderen op beschuit met 

muisjes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1  Twaalf Maanden 

Twaalf maanden bij elkaar, 
Twaalf maanden bij elkaar, 
Twaalf maanden bij elkaar is samen één jaar. 
Januari, februari, maart, april, 
mei, juni, juli, 
augustus, september, oktober, november, 
december. 
Twaalf maanden bij elkaar, 
Twaalf maanden bij elkaar, 
Twaalf maanden bij elkaar, is samen één jaar. 
Bron: Schatkist 

3  Wachtspel 

Geef een kookwekker de kring rond. De 
kinderen tellen terwijl ze de wekker aan 
elkaar doorgeven. Hoeveel tellen moeten we 
wachten voordat de wekker af gaat? 

4 – 11 – 18 - 23  

 
Lichtjeslied 

Midden in een donk're nacht 
schijnt een lichtje en ik wacht 
tot de dag weer komen zal 
en het licht wordt overal 
 
Nog een lichtje doet er mee 
en dat zijn er nu al twee 
zing daarom een vrolijk lied 
van de lichtjes die je ziet. 
 
Weet je wat ik zie en hoor? 
Telkens gaat het lied maar door 
want drie lichtjes mogen aan 
en zo zal het verder gaan. 
 
Eén, twee, drie, vier 
allemaal lichtjes met een blij verhaal 
van het kerstfeest voor jou en mij 
ja, dat is nu heel dichtbij. 
Bron: Piramide 

4 – 11 – 18 - 23  

 
Adventsliedje 

Het is weer zover, het is weer advent, 
kijk hoe het eerste kaarsje brandt! 
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend, 
licht zal er komen, licht in het land! 
 
Wat een geluk en zing het maar luid: 
"Lichtje, ga nimmer meer uit!" 
 
Het is weer zover, het is weer advent, 
wacht eens de tweede kaars gaat aan. 
Een lied over licht, een lied dat je kent, 
laat het maar horen, hef het maar aan! 
 
Het is weer zover, het is weer advent, 
zie ik dat goed, doet drie het ook? 
Ja drie doet het ook, je raakt al gewend. 
Licht van een licht, verga niet in rook! 
 
Het is weer zover, het is weer advent, 
vier wordt een vuur, dag kaarsje vier! 
En hoe je ook heet en wie je ook bent, 
blijf waar je bent want Jezus komt hier! 

8  We gaan de boom versieren 

We gaan de boom versieren  
de kerstboom, de kerstboom  
om kerstmis bij te vieren  
met lichtjes en muziek.  
Voorzichtig met de ballen  
voorzichtig, voorzichtig  
ze breken als ze vallen  
voorzichtig met de piek  
Bron: Piramide – ook als liedje te zingen 



  13  Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
helemaal naar Bethlehem 
sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
helemaal naar Bethlehem 
O wat was Maria moe 
ze deed af en toe haar ogen toe. 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak  
sjok, sjok, sjok liep het ezeltje 
Jozef zocht naar onderdak  
maar ze zeiden 't spijt ons zeer  
we hebben helaas geen slaapplaats meer. 

Hop, hop, hop liep het ezeltje 
want het rook een warme stal  
hop, hop, hop, liep het ezeltje 
want het rook een warme stal  
daar, en wie had dat gedacht,  
werd Jezus geboren in die nacht.  
Bron: Benny Vreden Producties 

17  ‘k Heb een kerstbal in mijn hand 

De kinderen geven een kleine kerstbal door in de kring.  
Eén kind mag niet kijken. We zingen het liedje: 

‘k Heb een kerstbal in mijn hand 
die gaat reizen door het land 
is hij hier, is hij daar? 
Als je ‘m ziet dat zeg je ’t maar. 

Ra, ra, wie heeft de kerstbal? 

24  In een heel klein kribbetje 

Op de wijs van: 'Op een grote paddenstoel' 
In een heel klein kribbetje,  
het was van stro en hout.  
Lag een heel klein kindje  
waar iedereen van houdt.  
Jozef en Maria die waren er ook bij,  
het kleine kindje lachte en  
iedereen was blij.  19  Bewegingsspel 

De kinderen gaan naar de speelzaal. In het 
midden van de zaal ligt een mat. Daar 
omheen liggen hoepels. 
Maak het licht uit. Op de mat ligt een engel 
te slapen. De andere kinderen zijn sterren, zij 
fonkelen in de nacht. De kinderen dansen 
door de speelzaal. 
Wanneer het licht wordt, moeten de sterren 
zo snel mogelijk een veilig plekje in een 
hoepel zoeken. De engel wordt wakker en 
probeert de sterren te tikken. De engel mag 
net zolang tikken, tot het weer donker wordt. 
Gaat het licht uit, dan gaat de engel weer 
slapen en beginnen de sterren te dansen.  

 

24  Koetjes in ‘t stalletje 

Koetjes in 't stalletje wees toch eens stil  
hier is een klein kindje dat slapen wil.  
Boe, zeggen de koeien  
dan zullen wij niet meer loeien.  
   
Schaapjes in 't stalletje wees toch eens stil  
hier is een klein kindje dat slapen wil.  
Be, zeggen de schapen  
dan zullen wij niet meer blaten.  
   
Hondjes in 't stalletje wees toch eens stil  
hier is een klein kindje dat slapen wil.  
Woef, zeggen de hondjes  
houden jullie dan ook je mondjes. 
Bron: Marianne Busser en Ron Schröder 



   

1 Vandaag begint een nieuwe maand. Ken jij de 

namen van de 12 maanden?  
We zingen het liedje 'Twaalf maanden'  
(behorend bij Schatkist).  

 

 

2 Twee is een paar. Waar hebben wij er twee van? 

Nodig: een paar babysokjes 

 

 

3 Het eerste feest nadert. Nog twee nachtjes 

slapen. We spelen een wachtspel.  

 

 

 

4 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. 

Vandaag steken we het eerste kaarsje aan en 
zingen het eerste couplet van een  
adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

 

 

5 Vandaag is het vijf december. Zou Sint een 

verrassing voor ons hebben?  
Nodig: klein sintje of pietje  

 

 

6 Sint vertrekt weer uit Nederland. Breng jij de 

stoomboot naar Spanje? 
Nodig: dobbelsteen en werkblad,  
zie bijlage. 

 

 

7 Pakjesavond is voorbij. Wat heb jij gekregen? 

 

 

8 Met Kerstmis zetten we de kerstboom.  

We zeggen een versje  
over de kerstboom op. 

 

 

9 De kerstboom wordt gezet. Geven jullie dit een 

mooi plekje in de boom? 
Nodig: kerstbal, houten kerstfiguurtje 
 of een dergelijke kleine  
kerstboomversiering.  

 

10 Kerstmis, Kerstman... Ken jij nog meer 

woorden die met 'kerst' beginnen?  
Nodig: een kerstmannetje 

 

 

11 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. 

Vandaag steken we het tweede kaarsje aan en 
zingen het tweede couplet van een  
adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

 

 

12 De engel wenst vrede op aarde. Wat is jouw 

wens? We hangen onze wenssterren  
in de kerstboom, zie bijlage. 

 



 

  
 

13 Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. 

Op de rug van welk dier mag Maria zitten?  
We zingen het liedje 
'Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje'. 

 

 

14 De kerstboom siert de klas. Bouw jij een 

kerstboom van Kapla? 

 

 

15 Kerstbomen in het bos. Ze zijn er van klein tot 

groot. Plak jij ze in de juiste volgorde? Zie bijlage. 

 

 

16 We maken het graag licht in december. De 

mensen steken kaarsen aan. Er zijn grote en kleine 
kaarsen. Leg jij ze in de juiste volgorde? 

 

 

17 Wat een mooie kerstboom staat er in de klas. 

Wat hangt er allemaal in? We spelen het spel:  
'k Heb een kerstbal in mijn hand'.  
Nodig: een kleine kerstbal  

 

 

18 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. 

Vandaag steken we het derde kaarsje aan en 
zingen het derde couplet van een  
adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

 

 

19 De engel komt een blijde boodschap brengen. 

Heb je de engel al gezien? We spelen een 
bewegingsspel. 
Nodig: een kleine engel 

 

 

20 Met Kerstmis is het gezellig om lekker knus bij 

de open haard te zitten. We luisteren naar een 
mooi kerstverhaal. 

 

 

21 De herders zijn met hun schapen in het veld. 

Elke herder heeft vijf schaapjes. Kun jij ze tellen? 
Zie bijlage. 

 

 

22 Kling, klokje, klingelingeling... Horen jullie het 

kerstbelletje ook? We spelen het spel 'waar komt 
het geluid vandaan'.  
Nodig: een klein kerstbelletje  

 
 

23 Het is advent. Dat is de tijd voor Kerstmis. 

Vandaag steken we het vierde kaarsje aan en 
zingen het vierde couplet van een  
adventslied. Nodig: een waxinelichtje 

 

 

24 Jezus is geboren! We zingen een liedje voor 

hem. 

 



6  met de stoomboot naar spanje 

We hebben vakje 6 open gemaakt. Vandaag proberen we 6 te gooien met 
een dobbelsteen. Als je 6 gooit, mag je 6 cirkels inkleuren. Gooi je wat 

anders, dan doe je niks. Wie heeft de Sint het eerst naar Spanje gebracht? 
 
 

  



12    wenssterren 

Wat is jouw wens? Teken je wens op de wensster. 

 

 



12    wenssterren 

Wat is jouw wens? Teken je wens op de wensster. 

 

  



15   van klein naar groot 

 Kerstbomen in het bos. Ze zijn er van klein tot groot. Kleur de 

kerstbomen in. Knip ze uit en plak ze op een strook papier, van klein naar 
groot. 

 

 

 

  



21   schaapjes tellen 

De herders zijn met hun schaapjes in het veld.  
Elke herder heeft 5 schapen. Maak groepjes van 5 schapen.  


