
1) Sneeuwballengevecht: schrijf vragen op verschillende vellen papier en maken proppen van deze vellen. We gaan nu een
sneeuwballengevecht doen met deze proppen papier! Elke keer als je een sneeuwbal van de grond pakt, vouw je hem
eerst open om de vraag te maken. Als je dat gedaan hebt, mag je de sneeuwbal ver weg gooien en een nieuwe pakken.
2) Zoek de kadootjes en maak de vragen: print eerst de kadootjes op de volgende bladzijde uit. Kopieer het aantal dat je
nodig hebt en knip de kaartjes uit. Schrijf op de achterkant van de kaartjes vragen en hang deze in de klas op. Nu gaan de
kinderen de kaartjes zoeken (ze laten ze wel hangen). De antwoorden op de vragen schrijven de kinderen op een blaadje.  
3) Jas halen doen we vandaag springend
4) Hoeveel Sint-liedjes ken je? Loop voor ieder liedje 1 keer de trap op en neer
5) Maak 10 sprongen voor iedere pepernoot die je eet. Vertel de juf maandag hoeveel dat er waren;-)
6) Actief lezen: Elke 5 minuten wisselen we van houding! Schrijf 6 houdingen op het bord en nummer deze van 1 t/m 6.
Elke 5 minuten gooien we met de dobbelsteen. Het nummer wat we gooien, is de houding die we aannemen tijdens het
lezen. 
7) Levend bingo woordenschat: Schrijf 18 woorden op het bord waar kinderen uit mogen kiezen. De kinderen kiezen nu 6
woorden uit, die ze op een blaadje schrijven. Daarna gaan de kinderen staan achter hun tafel. De leerkracht noemt nu de
beschrijving van een woord. Is dat een woord wat een kind heeft opgeschreven? Dan gaat hij op zijn stoel staan.
Vervolgens mag hij het woord doorstrepen. Als alle 6 de woorden zijn doorgestreept, roept het kind heel hard 'BINGO'.
8) Springen op de getallenlijn: Teken een getallenlijn op de grond. Maak hier sommen mee, bijvoorbeeld tot 20. Is 20 veel te
makkelijk? Oefen dan de tafels: elke sprong is het antwoord op een som uit de tafel van ... (kies zelf welke tafel). 
9) Daily Mile: Lekker een kwartiertje buiten lopen met je klas, tussen de lessen door.
10) Opdracht stuiten: Geef elk kind een stuiterbal/tennisbal. Nu gaan jullie verschillende woorden die bij december horen
met elkaar in klankgroepen stuiten. Bedenk zoveel mogelijk woorden met elkaar. Lukt het stuiten niet? Pak dan over van
de ene hand naar de andere hand. 
11) Help mee met de boodschappen tillen
12) Loop door 12 verschillende straten
13) Loop 13 rondjes om de school
14) Kom je van je plek? Dan hinkel je
15) Touwtje springen in de pauze: hoe vaak kun jij?
16) Joggen op de plaats: kijk eens op tafeljog.nl of zoek op YouTube op 'joggend leren'
17) Wandeldictee: Elk woord van het dictee schrijven de kinderen op een ander blaadje. De kinderen lopen door de klas en
staan stil als jij in je handen klapt. Vervolgens noem je een woord: de kinderen schrijven dit woord op het blad waar zij het
dichtste bij staan. Daarna lopen ze opnieuw rond. 
18) Hoeveel wasknijpers zijn er in huis? Klap 1 keer in je handen voor elke knijper
19) Maak een wandeling door de buurt en zoek 5 dingen die met de K van Kerst beginnen
20) Loop 20 rondjes om het schoolplein
21) Twisterday! Schrijf allemaal woordjes in een Twisterveld. Nu maak je 2 groepjes: 1 groepje gaat Twisteren, het andere
groepje geeft de opdracht. Bijvoorbeeld: linkerhand op een woord dat met de 'K' begint. 
22) Overgooien met de bal. Maak groepjes en gooi om de beurt over met de bal. Als je de bal vangt, bedenk je een woord
wat met Kerst te maken heeft.
23) Kerstdiner op school? Voor ieder gerechtje dat je eet, doe je 1 sprong bij het naar huis lopen
24) Hoeveel Kerstliedjes ken je? Loop voor ieder liedje 1 keer de trap op en neer
25) Maak een wandeling door de wijk. Tel minstens 100 kerstbomen
26) Just dance Kerst! Zoek op Youtube, en dans! Just Dance 3 Santa Clones Crazy Christmas
27) Spijkerpoepen, misschien heb je nog wat flessen over van het kerstdiner? 
28) Maak een hindernisbaan met stoelen, kussens en banken etc, en ga er met de hele familie overheen
29) Mikken met sokken: help de sokken oprollen. Zet pannen neer. Vanaf hoe ver kun jij raak gooien?
30) Maak een speurtocht door de buurt. Kijk of zoveel mogelijk mensen hem willen lopen.
31) Just dance Firework. Zoek op Youtube,Just Dance, Firework, Katy Perry
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