


INLEIDINGINLEIDING

In dit werkboek vind je toneelleesverhalen 
en verschillende spellingopdrachten.

Heel veel succes en plezier met het invullen 
van dit werkboek!



SCHRIJFOEFENING 1SCHRIJFOEFENING 1

Hoeveel sterren geef jij deze week?

Hoeveel sterren geef jij het lezen deze week?

Wat heb je deze week gedaan?

Maak een tekening van iets wat je deze week hebt gedaan.



KERSTWOORDZOEKERKERSTWOORDZOEKER

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordenzoeker?

sneeuwvlok deken kerstbal
kerstboom koud slee

sneeuw cadeau trui



SCHRIJFOEFENING 2SCHRIJFOEFENING 2

Hoeveel sterren geef jij deze week?

Hoeveel sterren geef jij het lezen deze week?

Wat heb je deze week gedaan?

Maak een tekening van iets wat je deze week hebt gedaan.



KRUISWOORDPUZZELKRUISWOORDPUZZEL

Los de kruiswoordpuzzel op!

Horizontaal
2. Wij zijn erg breekbaar en hangen in de boom.

5. In deze maand vieren wij kerst.

Verticaal
1. De rendieren trekken de kerstman hierop voort.

3. Het leukste spelletje van Nederland!
4. In dit seizoen vindt kerst plaats.



SCHRIJFOEFENING 3SCHRIJFOEFENING 3

Hoeveel sterren geef jij deze week?

Hoeveel sterren geef jij het lezen deze week?

Wat heb je deze week gedaan?

Maak een tekening van iets wat je deze week hebt gedaan.





OPDRACHTOPDRACHT

Kleur de vakjes met de goede klanken, middels de kleuren op 
de klankkaart, en schrijf dan het woord op de lijn.



Wie zijn wij?

Ik ben:

Lola
Ik heb zin in kerstmis omdat:

Lola is 10 jaar oud, woont samen met haar 
moeder en haar grootste hobby is turnen. 
Daarnaast vindt Lola het leuk om buiten te 
spelen met vrienden.

Plak of teken 
jezelf hier!

Ik heb zin in kerstmis omdat:

mijn familie en vrienden samen ben.

Ik ben:

ik dan met

TONEEL LEZEN 1TONEEL LEZEN 1



Jij leest de stukjes die in de donkerblauwe vakjes staan en 
een ouder/verzorger leest de stukjes van Lola in de 
lichtblauwe vakjes. Lees om de beurt de tussenstukjes. 
Schrijf op de    jouw eigen naam

HOE LEES JE DIT VERHAAL?HOE LEES JE DIT VERHAAL?

Samen sleeën
Lola en   hebben elkaar twee jaar geleden leren 
kennen op school. Lola was toen namelijk verhuisd en moest 
naar een nieuwe school. Lola vond het niet leuk dat zij van 
school moest wisselen, maar is wel blij dat zij   heeft 
ontmoet. Samen met   is zij buiten op een heuvel 
in de sneeuw aan het spelen. 

Ja, ik kom eraan!

Lola, kom jij naar boven met jouw 
slee?

Lola loopt met haar slee omhoog om samen met   
naar beneden te sleeën. Lola zit vooraan op de slee en
   zit achter haar.

Zit je er klaar voor?

Ja, maar ik vind het wel spannend!



2/92/9

Lola en   tellen af en glijden naar benenden.  
Plotseling stopt de slee omdat Lola en   
ergens tegenaan zijn gebotst.

Nee dat niet, maar ik wil graag weten 
waar we tegenaan zijn gebotst.

Het lijk wel alsof er iets onder de 
sneeuw ligt.

Lola en   gaan op onderzoek uit.

Lola, heb je je pijn gedaan?

Lola en   beginnen in de sneeuw te graven.

We hebben een zak met cadeautjes 
gevonden! Helaas is de zak niet van 
ons, dus we mogen dit niet houden.

We moeten dit teruggeven aan 
degene van wie deze zak met 
cadeautjes is.

Lola en   kijken om zich heen of ze iemand in de 
buurt zien zoeken naar de zak met cadeautjes. Ze zien in de 
verte een man met een witte baard aan komen lopen.



De man begint te lachen en geeft aan dat hij inderdaad de 
kerstman is. Helaas is hij alle cadeautjes kwijtgeraakt en
vraagt of Lola en   hem willen helpen zoeken.

3/93/9

Hulpjes van de kerstman

Ja, dat is de kerstman!

Waar ben u de cadeautjes verloren?

Lola en   vragen of de zak met cadeautjes van hem 
is. De man geeft aan dat de zak met cadeautjes van hem is.

Tuurlijk helpen wij u! Dan zijn wij 
hulpjes van de kerstman!

De kerstman vertelt dat hij de cadeautjes 
boven aan de heuvel is verloren en hij in 
totaal vier zakken met cadeautjes is verloren. 
Lola en   hebben tijdens de 
sleetocht één zak gevonden, maar er missen 
dus nog drie zakken met cadeautjes.

Lola, is dat...?



4/94/9

Wij gaan de overige drie zakken met 
cadeautjes zoeken.

Laten we goed op de heuvel kijken. 
Wie weet liggen er nog meer zakken!

Lola en   leggen de slee aan de kant en beginnen 
terug de heuvel op te lopen.

Ik zie wat liggen! Deze zak lijkt 
kapot te zijn waardoor alle 
cadeautjes eruit zijn gevallen!

Misschien liggen de andere zakken  
met cadeautjes ook onder de sneeuw.

Dat zou kunnen! Er is het afgelopen 
uur zoveel sneeuw gevallen!

Lola en   beginnen om zich heen te kijken op zoek 
naar de zakken met cadeaus.



5/95/9

Tuurlijk!

Lola en   lopen naar de cadeautjes.

Ja, ik zie het ook. Kom          ,
we lopen er heen.

Deze zijn zwaar, wil je me helpen?

Lola en   pakken samen de cadeautjes uit de 
sneeuw en lopen ermee terug naar de kerstman.

We hebben al een zak met 
cadeautjes gevonden. De zak was 
kapot, maar alle cadeautjes lijken er 
nog wel te zijn.

De kerstman bedankt hen voor de hulp en vraagt of ze de 
cadeautjes bij de andere cadeautjes willen leggen.

We moeten nog twee zakken met 
cadeautjes zoeken!



6/96/9

Dat gaat ons lukken, laten we verder 
zoeken!

Lola en   lopen nog verder de heuvel op, tot zij 
bovenaan de heuvel staan.

Nee nog niet, misschien moeten we 
nog wat verder omhoog lopen.

Opnieuw een sleetocht

Zie jij al wat liggen?

Ja dat is een goed plan.

Ik zie wat liggen, kijk daar!

Ik zie het ook! Het lijkt wel alsof er 
twee zakken met cadeautjes liggen. 
Dat zou betekenen dat we alle zakken 
met cadeautjes gevonden hebben.

Dat zou tof zijn! Dan zijn wij super 
goede hulpjes van de kerstman!



7/97/9

Vertel! Wat is je idee?

Ik heb een goed idee...

Lola en   zien inderdaad dat in de sneeuw twee 
zakken met cadeautjes liggen.

Hoe krijgen we die zakken met 
cadeautjes beneden naar de kerstman?

Ik haal mijn slee en dan leggen we 
de pakjes erboven op.

Wat een goed idee!

   haalt de slee op en loopt weer omhoog naar 
Lola. Ook vertelt   aan de kerstman dat ze 
vermoedelijk de resterende twee zakken met cadeautjes 
gevonden hebben.

Hier is de slee. We kunnen de zakken 
met cadeautjes hierboven op leggen.



8/98/9

Lola en   lopen met de slee naar beneden. De
kerstman bedankt Lola en   voor de hulp en 
geeft aan dat alle cadeautjes gevonden zijn.

Goed zo! Ze passen allemaal precies 
op de slee!

Is goed!

Super! Ik loop wel aan de voorkant 
om de slee tegen te houden. Loop jij 
er dan achteraan om te zorgen dat 
de cadeautjes niet opnieuw vallen?

Cadeautjes voor Lola en

De kerstman is erg blij dat alle cadeautjes gevonden zijn en 
wil Lola en   graag bedanken. Hij loopt naar zijn 
slee en geeft Lola en   een gloednieuwe slee.



9/99/9

De kerstman geeft aan dat hij weer verder moet en vertrekt.

Dat is een mooie slee!

Dank u wel voor de mooie slee!

Nu hebben wij allebei een slee!

wat een geweldige dag was dit!

Dit was een superleuke dag!

Lola en   lopen samen de heuvel op.



Wie zijn wij?

Ik ben:

Dries
Ik heb zin in kerstmis omdat:

Dries is 11 jaar oud, woont tijdelijk bij zijn 
opa en zijn favoriete sport is voetbal.

Plak of teken 
jezelf hier!

Ik heb zin in kerstmis omdat:

kerstboom opzetten en ik vrij ben van school

Ik ben:

we dan de

TONEEL LEZEN 2TONEEL LEZEN 2



Jij leest de stukjes die in de donkerblauwe vakjes staan en 
een ouder/verzorger leest de stukjes van Dries in de 
lichtblauwe vakjes. Lees om de beurt de tussenstukjes. 
Schrijf op de    jouw eigen naam

HOE LEES JE DIT VERHAAL?HOE LEES JE DIT VERHAAL?

Kerstboom in de klas
Dries en   kennen elkaar al sinds groep 1. Dries en
   zitten samen in de klas en zijn bezig
met spelling. 

Heb jij ook zo’n zin in kerst?

De meester zegt dat Dries en   stil moeten zijn.

Ja, en jij?

Ja, ik heb er ook veel zin in en ik heb 
ook veel zin in vanmiddag. Dan gaan 
we de kerstboom in de klas versieren!

Een paar uur later zijn Dries en   aan het lezen. 
Ze mogen bijna beginnen aan het versieren van de kerstboom!

Dries, maak gauw jouw leeswerk af 
want dan kunnen we starten met het 
versieren van de boom!



2/102/10

Ik ben bijna klaar, nog vier regels....
Ja, ik ben klaar!

De meester vertelt dat de klas de kerstboom mag gaan
versieren, maar dat de spullen nog wel uit het opslaghok 
moeten worden gehaald. Dries en   willen de
spullen graag uit het opslaghok halen. De meester vertelt dat 
ze een doos moeten zoeken waarop ‘kerstversiering’ staat. Na 
de uitleg van de meester lopen Dries en    de klas uit
richting het opslaghok.

Versiering zoeken

Dries, weet jij in wat voor doos de 
versiering zit?

Ja, de meester zei dat het een grote, 
groene doos is.

Die moeten we kunnen vinden!

Dries en   komen aan bij de deur van het opslaghok. 
Die zit op slot.

Dat is gek.



3/103/10

Dat denk ik ook, laten we de 
klusjesman gaan zoeken.

Ja, echt heel raar. Waarom zouden 
wij dat opslaghok niet in mogen?

Heel vreemd. Ik denk dat de 
klusjesman de sleutel heeft.

Dries en   lopen naar de kamer van de klusjes-
man en vragen om de sleutel van het opslaghok. Klusjesman 
Toon geeft aan dat de kinderen niet in het opslaghok mogen 
komen. Dries vertelt dat zij de doos met kerstversiering van 
de meester mogen ophalen. Klusjesman Toon geeft aan dat hij 
het niet goed vindt dat Dries en    de versiering 
pakken en geeft aan de versiering zelf te pakken en naar de 
klas te brengen.

Dries en   lopen terug richting de klas.

Het raadsel van het opslaghok

Dat was gek, vind jij ook niet?

Geen idee...



4/104/10

Terug in de klas, vraagt de meester waar de kerstversiering is.

.... de klusjesman wilde de sleutel 
niet geven!

Die hebben we niet. Het opslaghok 
was op slot en...

Dries en   zien dat de meester rood wordt en snel in 
zijn agenda bladert.

Hij gaat de versiering voor ons
ophalen en brengt het naar de klas.

Vindt u dat niet raar meester?

De meester reageert niet op de vraag van Dries, hij begint 
snel over een tekening die Dries en    mogen 
maken.

Wat reageerde de meester gek, 
vind je ook niet Dries?



5/105/10

Ssst, we zijn bijna bij het opslaghok.

De deur staat open, zou de klusjesman 
de versiering aan het zoeken zijn?

Ja, wat zou er toch aan de hand zijn?

Geen idee, maar ik vind dat we dat 
uit moeten zoeken. Ga je mee Dries?

Ja, op naar het opslaghok.

Dries en   lopen stilletjes het lokaal uit 
zodat de meester hen niet hoort. Samen lopen ze richting 
het opslaghok.

Ik denk het wel, laten we om de 
deur kijken.

Dries en   kijken voorzichtig om de deur.



6/106/10

Inhoud van het opslaghok

Wauw!

Zeg dat wel!

Laten we snel weer terug gaan naar 
de klas voordat de klusjesman 
ons betrapt.

Dries en   draaien zich weer om en lopen snel terug 
richting de klas.

Zag je wat er in dat hok stond?

Ja!

Wat zou er toch in het opslaghok liggen? Wat Dries en   
   gevonden hebben, is snoep!



7/107/10

Voor wie zou al dat snoep zijn?

Waarom zouden wij snoep krijgen 
van school?

Geen idee.

Dat weet ik ook niet. Heb jij een 
ander idee voor wie dat snoep is?

Zou dat voor ons zijn?

Misschien wel voor de meesters 
en juffen?

Denk je echt dat zij al dat snoep 
zullen opeten?

Wie zou het anders opeten?



8/108/10

Dat zou kunnen, hij heeft namelijk 
een sleutel!

Misschien eet de klusjesman stiekem 
alles op!

Nog voordat Dries en   verder kunnen praten 
horen ze achter zich de stem van Toon. Toon vraagt of Dries 
en   mee willen lopen naar zijn kantoor en sluit 
de deur. Toon vraagt waarom Dries en   bij het 
opslaghok waren omdat hij had gezegd dat hij de versiering 
naar de klas zou brengen.

Klopt, maar we waren nieuwsgierig.

Klopt!

Toon vraagt of Dries en   wat gezien hebben. Dries 
en   kijken elkaar aan.

Ja, we hebben naar binnen gekeken.

We hebben toen gezien dat er in het 
opslaghok heel veel snoep ligt.



Toon vertelt dat Dries en    een geheim moeten 
bewaren. Dries en   geven aan dat ze dat kunnen. 
Toon vertelt dat het snoep voor de leerlingen is. De meesters 
en juffen willen het snoep in de kerstboom hangen en met 
kerstmis mag iedere klas snoep uit de kerstboom halen.

9/109/10

De boom vol lekkers

Dat is super gaaf!

De volgende ochtend waren en   al vroeg wakker. Ze 
konden niet wachten om naar school te gaan. Op het 
schoolplein zien ze elkaar.

Voor wie is dat?

Wij houden onze mond en zullen 
morgen verrast zijn als we op 
school komen!

Dries en   gingen terug naar de klas met de 
versieringen voor de boom.

Ik heb er zo’n zin in.

Als de bel gaat lopen Dries en    samen met de 
andere kinderen de klas in.



10/1010/10

Wauw, dit is zo gaaf!

Echt de beste verassing ooit!



Kleur deze tekening met de juiste kleuren in!

KERSTKLEURPLAATKERSTKLEURPLAAT



LUCHTWOORDEN LUCHTWOORDEN 
-CH(T)/-G)T)-CH(T)/-G)T)



Wat een prachtig uitzi  over de besneeuwde bergen!

OPDRACHTOPDRACHT

Vul het woord aan.

Anna la  om een grapje.
Het kind li   in de sneeuw.
De kerstman heeft een zware vra  op zijn slee.
De kerstboom staat re  voor de deur.

Vul in: -ch(t) of -g(t)

Het li  van de kerstboom is aan.

Ik ko   gisteren een oliebol.
Daar vlie  een sneeuwbal door de lu   .
Ik loop over de bru  .
Het to  gelukkig niet in huis.

Een gedi  hoort bij een sinterklaascadeau.

Ik zo   de boodschappen in de supermarkt voor 
het kerstdiner.
Wie is er ban  in het donker?
Koos is jarig, hij is a   jaar geworden.
De piek van de kerstboom zit heel hoo  .



LANGERMAAKWOORDEN LANGERMAAKWOORDEN 
-D OF -T-D OF -T



Er staat een paar     in de kerststal.

OPDRACHTOPDRACHT

d of t? Schrijf het woord op.
(Tip: maak het woord langer)

De hon     loop     in de sneeuw.
Op de kerstkaart staat een lief berich    .
Jij hebt een mooie hoe     op jouw hoof    .
Kerstdiner is vaak niet heel gezon    .

Welke letter staat er achteraan? d of t?

Kerstgroe

Achtergron
Kerstlie
Handschrif
Kerstavon

Buitenluch



KLANKGROEPWOORDENKLANKGROEPWOORDEN
LANGE-EN KORTE KLANKREGELLANGE-EN KORTE KLANKREGEL



We g  n lopend een kerstb  m uitzoeken.

Één of twee klinkers? Schrijf het woord op.

Mama k  pt een kerstbal.
Zullen we g  n sleeën?
Met de slee gaan we heel snel oml  g.
Jij bep  lt het temp .

Ik doe veel b ter op mijn kerstbroodje.
Ik zie daar een hoge t ren.
In de lucht vliegen veel v    gels.

OPDRACHTOPDRACHT

Één of twee medeklinkers? Schrijf het woord op.

De mu en he     en een ge     e kleur.

Ik ga sa  en met papa vi     en.
Wil jij liever naar buiten of naar bi    en.
De buren za en een dennenboom om.
Ik heb lekkere warme so  en aan mijn voeten.

Tijdens de vakantie ben ik veel aan het voetba en.
Moeten we de kerstballen nog omwi  elen in de winkel?
Een babyvarkentje heet een bi  etje.



Bij het kerstdiner hoort een v  rgerecht.

KERSTOPDRACHTKERSTOPDRACHT

Bij deze oefening is het de bedoeling dat je het woord 
aanvult met de juiste letters.

Daar is een heel veld vol met kerstb men.
Overal op straat worden kerstl     djes gezongen.
Er hangen veel kerstb llen in de boom.
In de winter hebben we kerstva     antie.

Onder de boom li en soms cadeautjes.

Het diner wordt klaar gemaakt in de k ken.
In de winter valt er soms sn w.
Als het erg k   d is kunnen we sch      tsen.



FIJNE KERSTDAGEN!FIJNE KERSTDAGEN!




