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KLEUTERPLEIN | THEMA KERST | BOEKORÏENTATIE| HET BOOMPJE

Het boompje  

In het bos staat een boompje. Het is niet gelukkig, want het heeft geen  

zachte groene blaadjes, maar harde, stekelige naaldjes.

Ik wou …, ik wou … denkt het boompje,… dat ik mooie blaadjes had.

Zijn wens gaat in vervulling, maar dat pakt heel anders uit dan het  

boompje dacht.

Auteur en illustrator: Loek Koopmans | Uitgever: Christofoor

(Naar het gedicht ‘Vom Bäumlein’ van Friedrich Rückert, 1788-1866)

Tijdsduur

20 minuten (voorlezen en verwerken)

Doel

Kinderen de wereld van het lezen laten ontdekken.

Taal-lezen, beeldende vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Materiaal

• prentenboek ‘Het boompje’;

• werkblad ‘Het boompje’;

• materiaal om te kleuren, te verven en/of te knutselen;

• prikpennen en prikmatten (voor groep 1), scharen (voor groep 2).

Voorbereiding

• Zorg voor een exemplaar van het prentenboek ‘Het boompje’.

• Print voor elk kind een exemplaar van het werkblad.

Introductie en instructie

Dit boekje sluit aan bij het thema ‘December’ (Kleuterplein 2) en ‘Een heel jaar rond’ en ‘Sneeuw en 

ijs’ (Kleuterplein 1). Het gaat over Kerstmis, maar ook over hoe fijn het is om gewoon jezelf te zijn.

Werkwijze

Lees het boek ‘Het boompje’ voor. Het is niet nodig om tijdens het voorlezen al alle afbeeldingen 

te bekijken. Kies enkele van de mooiste en voor het verhaal meest belangrijke afbeeldingen uit. 

De kinderen kunnen het boekje later ook zelf nog ‘lezen’. 
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Bespreek het verhaal kort na. Waarom was het boompje zo ongelukkig? (het had stekelige 

naaldjes, maar het wilde zachte blaadjes). Weten de kinderen nog wat voor blaadjes het boompje 

allemaal kreeg? (gouden blaadjes, glazen blaadjes, groene blaadjes). Maar wat wilde het boompje 

uiteindelijk het allerliefst (z’n eigen stekelige naaldjes).

Op het eind was het boompje bedekt met kriebelige sneeuwvlokken en een mooie kleine ster. Nu 

mogen de kinderen hun eigen boom ‘aankleden’. Zij mogen de kerstboom van het werkblad eerst 

uitprikken of uitknippen. Daarna mogen zij hun boom versieren met kleurpotloden, stiften, verf of 

knutselmateriaal. 

Nabespreking

Leg alle bomen in de kring of hang ze in de klas. Alle kerstbomen samen vormen een 

kerstbomenbos!

Tip

Laat de kinderen het boek zelf nog eens ‘doorlezen’. Het boek is geschikt om door kleuters zelf 

‘gelezen’ te worden, en zo kunnen ze op hun gemak alle afbeeldingen bekijken.


