
© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 1 van 4Staal | Korte cursus kerstkaart maken | groep 6, 7, 8 

STAAL | WERKBLAD| GROEP 6, 7, 8 

Kerstmis
Korte cursus kerstkaart maken 

Wat ga je doen? 

Je bekijkt kerstkaarten en ontdekt dat je mensen op verschillende manieren kunt gelukwensen.

Je maakt een kerstkaart en je schrijft er een passende gelukswens en persoonlijke boodschap 

op.

1 Bekijk de kerstkaarten.

  

      

1    2 3

4    5

Fijne
kerst
m n

Prettig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar! 

Liefdevolle feestdagen! 

Merry 
kerstmuts!

Gelukkig nieuw 

haar!
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2 Bespreek de vragen.

  Werk in tweetallen. Lees de vragen. Praat samen over het antwoord.

 Schrijf jullie antwoorden op. 

 a  Welke kerstkaarten zijn grappig bedoeld? Nummer:                       

    

 b Welke kerstkaart is speciaal bedoeld voor mannen? Nummer:                         

 c Kerstkaart 3 is bedacht door een bedrijf. Bij wat voor een bedrijf past deze kerstkaart? 

     

 d Welke kerstkaart zou jij kiezen om te sturen aan je vriendje of vriendinnetje? 

  Leg je antwoord uit.

  Nummer                        , omdat                         

            

e   Welke kerstkaart zou jij kiezen om te sturen aan de ouders van een vriendje of 

vriendinnetje? Leg je antwoord uit.

  Nummer                        , omdat                         

    

3 Zelf een kerstkaart maken. 

 Je gaat nu zelf een kerstkaart maken. Volg de stappen. 

 STAP 1 Aan wie stuur je de kaart? 

  Je verdeelt de achterkant van de kaart in tweeën door een lijn van boven naar 

beneden te tekenen. Teken daarnaast drie korte lijnen van links naar rechts.   

 STAP 2 Wat past bij de ander?  

  Denk na over wat je de ander wilt toewensen en wat bij de ander past. Is het bijvoorbeeld 

iemand die wel van een grapje houdt? Dan kun je hem een grappige kerstkaart sturen. Of 

heeft iemand juist net iets moeilijks meegemaakt? Dan is een grapje misschien niet zo op zijn 

plaats. Of is iemand erg verliefd en wil je de ander daar graag iets over toewensen? Misschien 

weet je niet zo goed wat bij de ander past? Dan kies je voor een ‘neutrale’ kaart, een kaart die 

je aan iedereen kunt sturen. 
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 Je bedenkt aan wie je de 

kerstkaart gaat sturen. 

Schrijf de naam en eventueel 

het adres op de schrijfregels.
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 STAP 3 Maak de voorkant van de kerstkaart

  Op de voorkant komen een foto, plaatje of tekening en een kerstwens. De afbeelding en de 

kerstwens passen bij elkaar. 

 Je kunt op twee manieren te werk gaan: 

 •  Je zoekt eerst een foto of plaatje of maakt zelf een tekening. Je schrijft een bijpassende 

kerstwens. 

 •  Je doet het andersom. Je schrijft eerst een kerstwens en zoekt daar een bijpassende foto, 

tekening of plaatje bij.

Ideeën voor kerstwensen op de voorkant van je kerstkaart

De ‘altijd-goed-en-past-bij-iedereen’-kerstwens

• Fijne kerstdagen en een gelukkig 20..

• Prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar

• Fijne feestdagen

• Alle goeds voor het nieuwe jaar

• Gelukkig 20..

De originele kerstwens

Een beetje als ‘de-altijd-goed-en-past-bij-iedereen’-kerstwens, maar dan net even anders.

• Dat al je wensen uit mogen komen

• Een jaar vol liefde en voorspoed

• Een liefdevol 20..

• Gezond en gelukkig 20..

• Geniet van de kerstdagen en maak van 20… een jaar om nooit te vergeten

De grappige kerstwens

• Een coole kerst

• Joepie, het is kerst

• Gelukkig kerstbeest 

• Met kerst wil ik alleen jou versieren

De songtekst

Je kunt ook een regel uit een kerstliedje gebruiken:

• Kling klokje, klingeling

• I’m dreaming of a white Christmas…

• Stille nacht, heilige nacht

• We wish you a merry Christmas

• All I want for Christmas…

• Jingle bells
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 STAP 4 Schrijf een persoonlijke boodschap op de achterkant

  Op de achterkant van de kerstkaart is ruimte voor een persoonlijke boodschap. Het geheim 

van een écht goede kerstkaart is de persoonlijke boodschap. Mensen vinden het meestal heel 

fijn om een persoonlijke boodschap te ontvangen. Hoe persoonlijker, hoe beter.

Tips voor de persoonlijke boodschap op de achterkant van je kerstkaart  

•  Laat merken dat je écht aan iemand hebt gedacht. Je noemt bijvoorbeeld iets wat 

het afgelopen jaar belangrijk was voor de ander. Bijvoorbeeld: Hopelijk blijft het vanaf 

nu beter gaan op school en haal je volgend jaar alleen nog maar topcijfers! 

   Of je deelt een herinnering van jullie samen uit het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld:  

Wat hebben we een lol gehad in het zwembad deze zomer! Volgend jaar weer?

•  Heeft iemand een moeilijk jaar gehad? Benoem wat moeilijk was voor die persoon en 

wens hem of haar een beter jaar. Bijvoorbeeld: Zo jammer dat je een blessure opliep 

bij het voetballen. Maar volgend jaar ben je vast weer de topscorer van het team!

•  Heeft iemand een fantastisch jaar gehad? Feliciteer die persoon, benoem hoe fijn dat 

moet zijn voor hem of haar en wens hem of haar hetzelfde toe voor het aankomende 

jaar. Bijvoorbeeld: Fantastisch dat je je diploma haalde! Daar heb je zo hard voor 

gewerkt. Ik hoop dat het met de opleiding die je hierna gaat doen net zo goed gaat.  

•  Heb je elkaar vaak gesproken en vond je dat fijn? Benoem dan de leuke momenten 

en bedank de persoon daarvoor. Bijvoorbeeld: Dankjewel dat ik elke woensdagmiddag 

bij u een boterham mag eten. 

•  Heb je elkaar juist te weinig gezien en vind je dat jammer? Laat die persoon  

dan weten dat je hem of haar mist en dat je graag meer contact wilt. Bijvoorbeeld:  

We hebben elkaar niet zo vaak gezien en dat vind ik jammer. Zullen we in het nieuwe 

jaar snel afspreken? 

•  Weet je niet zo goed wat je moet schrijven? Dan kun je altijd nog alleen schrijven: 

Groetjes of Met een vriendelijke kerstgroet. 

 STAP 5 Vergeet je naam niet!

 Schrijf onder de persoonlijke boodschap op de achterkant van de kaart je naam. 
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