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Voorwerpkaartjes

Print de kaartjes 2 maal uit als je de tafel voor 2 personen wilt laten dekken. Liever een tafeltje voor 4? 
Dan 4 maal printen. 
Zorg dat er slechts 1 maal een kaartje van een tafellaken in de stapel kaartjes terecht komt. Kies zelf 
het aantal schalen, flessen en kandelaars. Om ongelukken te voorkomen: speel het spel met onbreek-
baar servies.
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Groot bordGroot mes SoeplepelGrote vork

Klein bordKlein mes ServetKleine vork
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Kandelaar Schaal Fles Tafellaken

DesertvorkDesertlepelWijnglasWaterglas
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Kaarswikkels

Print de wikkels uit en plak ze om WC rolletjes of andere kokertjes. Dit is de basis voor de kaarsen. Om te 
voorkomen dat de kaarsjes samen met de “vlammen”  weggeblazen worden tijdens het spel plaats je een 
zwaarder voorwerp midden in de kokers zodat ze beter blijven staan. (bijvoorbeeld een borrelglaasje of een 
zakje met een aantal knikkers)

Alternatief: ontwerp je eigen kaarsjes. Dit kun je doen voordat je start met het ganzenbordspel. 



Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl



Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl 

Drie kerstballen op rij
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De ene speler speelt met de afbeeldingen van de rode kerstbal, de ander met de 
afbeeldingen van de goudkleurige kerstbal. De speler die met de afbeeldingen van de 
rode kerstbal speelt mag beginnen. Leg om de beurt een afbeelding neer. Wie heeft 
als eerste drie op een rij? 

Drie kerstballen op rij
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Drie kerstballen op rij

Deze afbeeldingen uitknippen en vervolgens op het spelbord leggen. 
Tip: Lamineer het spelbord en de afzonderlijke afbeeldingen. 



Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl 

PR
ET

TIG
E K

ER
ST

PRETTIGE KERST



   
   

   
   

 ©
w

w
w

.H
a

v
e

F
u

n
T

e
a

ch
in

g
.c

o
m

   



   
   

   
   

 ©
w

w
w

.H
a

v
e

F
u

n
T

e
a

ch
in

g
.c

o
m

   



   
   

   
   

 ©
w

w
w

.H
a

v
e

F
u

n
T

e
a

ch
in

g
.c

o
m

   



Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl 

Sjoelstenen Kerst-ganzenbord
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Voor het spel Plaats de piek print je de los bijgevoegde poster met de kerst-
boom uit op A3 formaat. 
Print vervolgens ook de onderstaande piek. Deze kan op A4 formaat geprint 
worden.

De ster uitknippen - verstevigen - magneet, klittenband, plakgum of punaise 
er achter of doorheen en dan geblinddoekt plaatsen op de top van de boom. 

Veel plezier!!

Plaats de piek 
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Kerst-workout

Deze workout duurt 7 minuten. Doe elke oefening 30 seconden lang en neem 
tussen alle oefeningen door steeds 10 sec rust. 

1. Jumping jacks

Springen: benen wijd en 
dicht en tegelijk armen 
via de zijkant gestrekt 

omhoog en omlaag

2. Wall-sit

Met de rug tegen de 
muur doorzakken tot 
hurkzit en weer om-

hoog komen

3. Push-ups

In steun ligstand, door 
de armen zakken en 
jezelf weer omhoog 

duwen

4. Sit-ups

Liggen op de rug, han-
den achter het hoofd. 
Buikspieren aanspan-

nen en omhoog komen

5. Step-ups

Op een klein krukje of 
de onderste traptree 

steeds op en afstappen 
wissel links rechts af 

6. Air squats

In spreidstand staan en 
rechtop door de knieen 

zakken en weer om-
hoog komen

7. Chair dips

Handen steunen voor-
aan op de stoelzitting 
Zak voor de stoel om-

laag en duw je omhoog

8. Plank

Zo recht als een plank 
steunen op tenen en 
ellebogen en zo stil 

blijven staan

9. Running in 
place

Rennen op de plaats 
waarbij je je knieen 

goed omhoog heft bij 
elke stap

10. Lunges

Stap steeds uit naar 
voren en zak daarbij zo 

ver door     
        dat je knie bijna 

de grond raakt

11. Push-up + ro-
tate

Push-ups, als je omhoog 
komt strek je 1 arm uit 
richting plafond, wissel 

links rechts af

12. Side plank

Zo recht als een plank 
steunen op de zijkant 
van je voet en 1 elle-
boog, wissel van kant


