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Advent
Lees de tekst zorgvuldig door en schrijf het juiste woord in de lege plaatsen.
De 4 weken voor de kerstavond op 24 december noemt men _____________.
Advent
De adventskrans wordt gevlochten van dennentakken, en wordt is uitgerust met ____
kaarsen.
4
Elke ___________
in de Adventtijd wordt een kaars meer aangestoken. Om de tijd tot Kerstmis
zondag
te verkorten en de voorpret te verhogen, is er de __________________________.
Adventskalender
Er mag elke dag maar een deurtje of een zakje worden ____________
. Meestal zijn de Adgeopend
ventskalenders met _________________
of plaatjes gevuld.
snoepgoed
Op 4 december vieren we de Heilige _____________.
Op deze dag wordt een tak van de
Barbara
____________________
afgeknipt en in het water geplaatst. Op kerstavond, zal de Barbara
kers
tak bloeien. Op ________________
vieren we het feest van de Heilige ______________.
Hij
6 december
Sint
beloont brave kinderen met noten, citrusvruchten, snoep en cadeautjes.

geopend

Advent

kers
4

zondag

Adventskalender
Sint

Barbara

snoepgoed

6 december

De zak van Sinterklaas

Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein.
En bergen, en bergen,
En bergen suikergoed,

Zo lekker, zo lekker,
Zo lekker en zo zoet.
Hij is voor groot en klein,
groot en klein, groot en klein,
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein.
Maar onder in die zak,
in die zak, in die zak,
Maar onder in die zak
daar ligt het hele grote pak,
Voor ‚t lieve, voor ‚t zoete,
voor ‚t lieve zoete kind.
Zeg was jij, zeg was jij,
dit jaar gehoorzaam vrind?
Maar onder in die zak,
in die zak, in die zak,
Maar onder in die zak
daar ligt het hele grote pak.
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Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
‚t is zo‘n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele,
de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas,
Sinterklaas, Sinterklaas,
De zak van Sinterklaas,
o jongens, jongens
‚t is zo‘n baas!
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