KERSTVAKANTIE BOEKJE CONQUISTA 2020

Lieve allemaal,
Met dit boekje willen we de kinderen in Limmen veel
(knutsel)plezier geven.
Het staat vol met leuke knutsels, kleurplaten en meer.
Print het boekje uit en ga er lekker mee aan de slag.
We wensen je er heel veel plezier mee!
Het Conquistateam

KLEURPLAAT

WEETJES OVER KERSTMIS
1.De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510
De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 en wel uit het plaatsje Riga in
Letland. De eerste geschiedschrijving over een kerstboom dateert terug naar 1531.
2.Jingle Bells is eigenlijk helemaal geen kerstliedje
Ieder jaar in december schalt deze gouwe ouwe ‘kerst’song meerdere keren door de
speakers en vrijwel iedereen kent wel een stukje tekst: Jingle Bells. Maar wist je
dat Jingle Bells eigenlijk geschreven is voor Thanksgiving en helemaal niet voor
Kerst?
3.Een kunstkerstboom is helemaal niet zo milieuvriendelijk
Ze zeggen wel eens dat een kunstkerstboom beter is voor het milieu dan een echte
boom, omdat je hem vaker gebruikt. Maar voordat een nepkerstboom echt ‘groener’
is dan een echte kerstboom, zul je hem ongeveer 10 jaar moeten gebruiken. Dat
heeft vooral te maken met het hergebruik van de echte kerstboom als compost en de
grondstoffen die nodig zijn voor het maken en vervoeren van kunstkerstbomen.
Helaas verdwijnen kunstkerstbomen vaak al veel eerder op de vuilnisbelt. Wil je vaker
dan eens per tien jaar een nieuwe boom? Dan kun je voor het milieu dus beter ieder
jaar een echte kerstboom kopen!
4.Zweden kijken eendjes op Kerstavond
Al sinds de jaren ’60 kijkt de halve Zweedse bevolking op Kerstavond naar een
tekenfilm van Donald Duck. De tekenfilm heet ‘Kalle Anka och hans vänner önskar
God Jul’ (Donald Duck en zijn vrienden wensen je een gelukkig Kerstfeest).
5.De Kerstman heeft in Canada een eigen postcode
In Canada heeft de Kerstman zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0. Kinderen in
Canada krijgen zelfs antwoord als ze post sturen naar de Kerstman, maar dan moeten
ze hun brief wel voor 16 december versturen. Het complete adres is:
SANTA CLAUS
NORTH POLE
H0H 0H0 CANADA

VRAGENLIJST: WAT HEB JIJ ALLEMAAL GEDAAN IN 2020?
Beantwoord de vragen en je hebt een mooi overzicht van het
afgelopen jaar én een idee van wat je in 2021 gaat doen

TEKENEN OP NUMMER: KERST

LEKKER LASTIG DOOLHOF
Vind jij de juiste route?

KORT VERHAAL
Tijl Uilenspiegel als bakkersknecht
Eens had Tijl zich in Leuven kort voor de Kerstdagen als bakkersknecht verhuurd. De bakker
was blij, dat hij voor deze drukke tijd een knecht had en zei al de tweede dag: "Het deeg is
klaar, ik neem eens een dag vrij om kennissen op te zoeken, jij moet vandaag maar bakken."
"Goed baas. Maar wat moet ik eigenlijk bakken?"
"Wat is dat nou voor een vraag," zei de baas, kwaad om zoveel onnozelheid, "bak voor mijn
part apen en konijnen, halve gare grappenmaker, als je maar zorgt, dat de boel vanavond
klaar is!" En hij stapte weg, nog mompelend: "Wat-ie bakken moet, wat-ie bakken moet,
nota bene!"
Uilenspiegel zei niets, maar kneedde van het deeg niets anders dan apen- en
konijnenfiguren, en schoof het zaakje in de oven. Dat vond hij veel aardiger dan al die
doodgewone broden.
's Avonds kwam de baas thuis en werd razend, toen hij in plaats van broden al die rare
baksels zag. Hij nam Tijl Uilenspiegel bij z'n nek en werd enorm boos. Tijl werd bang, want de
bakker was een stevige kerel.
"Genade!" riep hij, "ik zal u de kosten van het deeg wel betalen, als u me maar even loslaat
om m’n portemonnee te pakken."
De bakker dacht: "Dat moest ik maar doen, dan heb ik nog de minste schade," en hij vroeg
vijf euro vergoeding.
"Akkoord," zei Tijl en betaalde.
"En maak nou maar gauw dat je weg komt, zo'n malle knecht kan ik niet gebruiken hoor," zei
de bakker.
"Ja," zei Tijl, "maar nou is het baksel toch mijn eigendom?"

"Neem het hele zooitje maar mee, ik kan er toch niks mee beginnen, de mensen zouden me
vragen of ik gek was, als ik ze zulk brood leverde. Hier, neem die oude mand maar en ruk uit
met je apen en je konijnen. En gauw maar een beetje, of..."
Tijl pakte de baksels in de oude mand en maakte dat hij de deur uit kwam. Hij liep regelrecht
naar de markt en bood daar zijn dieren te koop aan. Menigeen vond het wel aardig om
tegen de feestdagen zo'n aap of konijn voor de kinderen mee naar huis te nemen en in een
wip had Tijl al z'n vreemde broden voor een kwartje per stuk verkocht. Hij verdiende er nog
dik aan en liet de lege mand onverschillig op de markt achter.
Intussen had de bakker gehoord, dat zijn rare knecht op de markt goeie zaken maakte en hij
trok er op af om nu ook nog vergoeding te eisen voor het gebruik van zijn oven en zijn
brandstof. Maar toen hij op de markt aankwam, vond hij daar alleen de lege mand: Tijl was
al onderweg om gezellig thuis Kerstmis te vieren met zijn lieve vrouw en kinderen.

WINTERKNUTSELS
Doe je best om deze knutsels na te maken

1.KERSTBOOM VERSIEREN

Plak op de tafel of op de vloer met (washi) tape een vorm van een
kerstboom. Oudere kinderen kunnen dit zelf. Verzamel wat knoopjes,
pompoms, kraaltjes, steentjes, schelpen, oude slingers, misschien wat
dennentakjes, etc. Je kunt het zo gek niet bedenken. Alles kan, dat is
misschien nog wel het leukste. Niets is te gek! Veel versier-plezier.

2.MAAK JE EIGEN THEELICHTHOUDER
Breng niet meteen al je oude glazen potten naar de glasbak, want je kan
er nog een theelichthouder van maken. Schilder de pot wit en laat er een
rendier op staan als uitsparing. Ben je niet zo’n tekentalent? Kleef dan
eerst een uitgeknipt stukje karton in de vorm van zo’n rendier erover en
schilder er omheen. Zodra de verf gedroogd is, verwijder je het karton.
Je kunt de glazen pot ook groen verven en een kerstboom als uitsparing
laten. Vul de pot op met korrels, zand of een andere vulling en plaats je
theelichtje erin. En klaar is je lichtje voor de feestdagen!

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN: KERSTMAN

KERSTKAARTEN
Knip de kaarten uit, kleur ze in en schrijf er een lieve
nieuwjaarswens op voor jouw papa, mama, opa of oma

LEER EEN SNEEUWPOP TEKENEN
Volg stap 1 tot en met 9 en teken je eigen sneeuwpop

KLEURPLAAT: GELUKKIG 2021 ALLEMAAL!!

