GEZIN
maak je eigen
advent kalender
Print deze kaartjes en knip ze
uit. Naast de briefjes staat
precies wat je moet doen.
Vervolgens stop je alle
kaartjes in een envelopje en
heb je 24 opdrachtjes tot
kerst voor het hele gezin!

vertel je beste mop
aan tafel!

Kijk wie het
langst z’n lach
kan inhouden

Pepernoten bakken
Wat heb je nodig?!
* 250 gram zelfrijzend bakmeel *
100 gram boter * 125 gram basterdsuiker
* 3 eetlepels melk * 2 eetlepels speculaas
kruiden

ga aan de slag!
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Doe alle ingredienten in een
kom en kneed het goed door elkaar,
tot een grote bal.
maak daarvan weer allemaal
kleine balletjes, druk deze balletjes
een beetje aan, zodat de vorm
van pepernoten vorm krijgen
15 minutjes in de oven en dan lekker
SMULLEN!!
.

Kijk vanavond
samen naar
de sterrenhemel,
en doe allemaal
een wens

Maak chocolade melk
als toverdrank

Het is koud
buiten.
voer deze
lieve vogeltjes
met wat
brood

Vanavond
drinken
we
toverdrank!!

Geef ieder
gezinslid een
compliment

Vandaag mogen
we onze
schoen zetten!
maar vergeet
er niets
lekkers in te
doen voor
het paard.

Vertel
welke
superkracht
jij hiervan
krijgt!

Dit
snoepje
brengt
geluk!
stop in dit zakje
een snoepje

het is een speciale dag
en daarom eten we
.......................

vandaag mogen we extra lang
opblijven!
tot . . . . . . . . . . . . . . . .

www.engelpunt.nl

Voor meer kerstballen
ga naar de laatste pagina

kies je
lievelings
kerstbal uit

versier vandaag
de kerstboom

Maak met z’n alle
een kerstmis selfie
en plak die in
het lijstje

wie telt
de meeste
verlichte
kerstbomen
in de straat?

Vandaag gaan we
.................................................

versier deze kerstbal
of schrijf hier je
kerstwens op . hang
alle versierde kerstballen
in de boom

luister samen
kerstliedjes
en zing
mee uit
volle borst

Ruik hoe lekker
de kerstboom
ruikt

vertel aan
elkaar je
goede
voornemen,
nu kan
je er niet meer
onderuit.

Voor meer wenslijstjes
ga naar de laatste pagina

Wat zijn jou
kerstwensen?
1

2
3

vandaag gaan we
een leuke
kerstfilm kijken
en daarbij mag popcorn
niet ontbreken
www.engelpunt.nl

stop in dit
zakje een snoepje

als je
dit snoepje
eetkrijg je
vandaag
heelveel
complimenten

geef elkaar voor
de kerstboom
een dikke knuffel
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bedenk je eigen
kaartjes

