
Lesbrief “Ik ben een kerstboom” 

Beginsituatie  
 
Kinderen zitten in een grote kring of groepjes (wat praktisch is in de betreffende klas). 
 
Benodigdheden: 
- kerstslingers 
- kerstballen  
- kerstlichtjes
- op A2 of A3: getekende lege kerstboom (zie bijlage als voorbeeld) 
            - kringopstelling: 1 exemplaar voor de hele klas 

- groepjes: 1 exemplaar per groepje  
- gekleurde stiften o.i.d.
- kazoo (heb ik), blokfluit, triangel
 
0. Binnenkomen / les gereed maken (5:00) 

1. Lied “Ik ben een Kerstboom” (10:00) 
 
Link: 
https://mijn.123zing.nl/player/123zingplayer/684#/slide/7411/met-zang-ab7a9dd7-8a72-4bb8-
bc81-8c01e2ba0d83

De liedtekst staat achteraan de lesbrief (bron: 123zing) 
 
Wat gaan we doen? 
 
- de video van het lied samen beluisteren en misschien al wat meebewegen en zingen. 
- dit herhalen we enkele keren. 
 
2. Aanvullende activiteiten (10:00) 
 
Afhankelijk van jullie wensen, tijd en mogelijkheden: 
 
a. de kerstwoorden uit het liedje bespreken a.d.h.v. de voorwerpen zelf: 
              * kerstboom 
              * lichtjes 
              * ballen 
              * slingers 
 
b. Luisteroefening: een kerstboom versieren: 

In het midden van de kring of groepjes ligt een groot blad met daarop getekend een te versieren 
kerstboom. Leg er verschillende gekleurde stiften naast. 
Om de beurt mag een leerling naar voren komen om iets in de kerstboom ‘te hangen’.
Leerkracht speelt op een kazoo, blokfluit of triangel een lange of korte klank. De leerling luistert 
heel goed.
Is het lang? Dan wordt er een slinger in de boom getekend.
Is het kort? Dan komt er een mooie bal bij.
Ga zo door tot de boom helemaal vol is!

3. Afsluiting   (3:00) 

Samen nogmaals het lied “Ik ben een kerstboom” uitvoeren



Ik Ben Een Kerstboom
Tekst & Muziek: Sebastian van Zuijlen
A1
Ik ben een kerstboom
Met lichtjes om me heen
Ik ben een kerstboom
Ik schijn voor iedereen
2x
B
Draai een rondje
Klap maar in je hand
Zwaai met je armen
Ik ben een kerstboom
Kerst is in het land
A2
Ik ben een kerstboom
Met slingers om me heen
Ik ben een kerstboom
Ik schijn voor iedereen
2x
B
Draai een rondje
Klap maar in je hand
Zwaai met je armen
Ik ben een kerstboom
Kerst is in het land
A3
Ik ben een kerstboom
Met ballen om me heen
Ik ben een kerstboom
Ik schijn voor iedereen
2x

Ik ben een kerstboom
Ik schijn voor iedereen


