
 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
 
10 vuistregels voor het kerstdiner 
 
De Goedheiligman is vort, terug de hort op en op school heb jij, beste leerkracht, nu een krappe 
2  weken om de kerstviering voor te bereiden. De mooiste tijd van het jaar? Mmm… daar zijn de 
meningen over verdeeld. Om er het beste van te maken, heeft de Roeptoeter vandaag voor jou 
gelukkig 10 vuistregels.  
 
Vuist 1: 
Hang niet te lang van te voren in je lokaal een intekenlijstje op, waarop de leerlingen of hun 
ouders kunnen opschrijven, wat ze gaan maken voor het diner. Verdeel die lijst in 3 groepen: 
voorafjes, hoofdgerechten en toetjes! Bij het afleveren van de gerechten heb je natuurlijk de klas 
al zo ingericht, dat de gangen niet door elkaar komen te staan… 
Vuist 2: 
Omkleed het diner met het of een kerstverhaal. Verdeel dat ook in 3 delen. Lees niets voor, 
maar vertel het uit je hoofd, of laat een paar leerlingen dat doen. Vertel steeds 1 deel van het 
verhaal voor iedere gang! Tussen het eten door dus! 
Vuist 3: 
Samen zingen is altijd fijn! Koppel een paar liedjes aan het verhaal, dat je gaat vertellen, zodat 
het een geheel vormt en de kerstboodschap goed overkomt. Een mini-musical! Misschien heb je 
wel een solist in de klas, die een kerstlied alleen durft te vertolken! Vocaal of instrumentaal! 
Gaat je dit te lang duren, begin je diner dan met een korte samenzang. Misschien buiten? Met 
ouders op afstand als publiek? De liedjes wel goed instuderen, hoor! Enne…trek hierbij allemaal 
die foute kersttrui aan! 
Vuist 4: 
Vorm met een aantal kinderen of collega’s van verschillende klassen een kerstkoor! 
Voorafgaand aan het optreden, oefent dit koor een 8-tal liederen, die zij op de ochtend/ avond 
van de kerstviering buiten ten gehore brengen. Of tijdens een bezoekje aan het nabijgelegen 
bejaardentehuis… 
Vuist 5: 
Laat de kinderen, jong en oud, zelf hun eigen tafels versieren, groeperen en dekken! En aan het 
eind van de maaltijd ook zelf opruimen!!! Dat hoort erbij, beste mensen… Niet overlaten aan de 
klassenmoeders, dus! En laat ze dus ook allemaal hun eigen placemat maken, van gekleurd A3 
printpapier, die je, als je tijd hebt en energie, eventueel kunt lamineren. 
Vuist 6: 
Maak met de kinderen eenvoudige kerstukjes in een lege pot HAK of in een groot soepblik. 
Vullen met speelzand! Crêpepapier eromheen! Allemaal een eigen kaars mee en ook eigen 
versierselen. Zet ze op de tafels of verkoop ze voor een goed doel… met een mooi kaartje eraan, 
waarop ze een kerstwens hebben geschreven. 
Vuist 7: 
Laat de kinderen hun eigen bord, beker en bestek meenemen en weiger de plastic of papieren 
wegwerpspullen! Als je ze dit een dag van te voren laat meenemen, dan kunnen ze het nog een 
keer vergeten… zelf een reserve set achter de hand houden is altijd fijn, natuurlijk. Er is altijd wel 
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één gezin, waarbij het niet helemaal loopt, zoals het zou moeten, toch?  
Vuist 8: 
Laat de kinderen op één van de muren van je lokaal in vrolijke enveloppen hun kerstwensen voor 
elkaar stoppen. Zorg, dat iedereen ook van jou een lief klein kaartje heeft! Heb je tijd over? 
Maak er dan een soort van adventskalender van: achter elk vakje met een foto van een leerling, 
kan een boodschapje worden achtergelaten. 
Vuist 9: 
Gaat het diner niet door ? Roep dan een bezorgdienst in het leven: laat de kinderen de lekkere 
hapjes bezorgen bij elkaar, bij de daklozenopvang, bij de bewoners van het bejaardentehuis of 
bij het nabijgelegen asielzoekerscentrum! Wel even overleggen… 
Vuist 10: 
Je kunt natuurlijk ook het nieuwe kalenderjaar beginnen met een nieuwjaarsontbijt in je klas… 
 
Veel plezier en een fijne kerstvakantie allemaal! Lekker uitblazen! 
 
 
 
 
 
 

 


