
Spelregels
Je hebt nodig: een pion voor elke speler en een dobbelsteen.

1. De kerstklokken luiden. We gaan beginnen!

3. Zing een kerstliedje.

5.  Noem vijf dingen die beginnen met de letter b, die horen bij een baby. Als het lukt 
mag je vijf plaatsen vooruit.

7. Het wiegje wacht op de komst van de baby. Eén beurt overslaan.

9.  Jozef en Maria gaan op reis. Het duurt lang voordat ze een slaapplaats hebben 
gevonden. Eén beurt overslaan.

11. Jezus wordt geboren in een stal. Hoe heet de voerbak waar Jezus in wordt gelegd?

13. De herders houden de wacht bij hun schapen. Ga verder naar 17.

15. Heeft Maria mooie babykleertjes voor Jezus?

17. De herders houden de wacht bij hun schapen. Ga terug naar 13.

19. Jezus wordt in doeken gewikkeld. Dit duurt even. Eén beurt overslaan. 

21. Welke dieren staan er in de stal? Doe het geluid van een ezel na.

24. Zing een kerstliedje.

25. De herders gaan zo snel mogelijk naar de stal. Je mag nog een keer gooien.

27.  De wijzen uit het oosten zien de ster. Ga snel de ster achterna. Je mag drie  
plaatsen vooruit. 

29. Tijd voor een korte pauze. Eén beurt overslaan. 

31.  Op welke dieren reizen de wijze mannen? Noem vier kerstwoorden die beginnen  
met een k. Als het lukt, mag je vier plaatsen vooruit. 

34. Hoeveel wijzen gaan op reis? Je mag drie plaatsen vooruit. 

37. Oeps. Er is kaarsvet op je kleren gevallen. Ga vijf plaatsen terug. 

39. De wijzen nemen cadeautjes mee. Weet jij wat ze bij zich hebben voor Jezus? 

41.  De wijzen gaan op zoek naar de pasgeboren koning en reizen naar koning Herodes in 
de stad J.............. . Maar Jezus wordt in een andere plaats geboren. Weet jij in welke? 
Als je de namen van beide plaatsen weet mag je verder gaan. Anders moet je een 
beurt overslaan. 

46. Zalig Kerstfeest!

Kerstganzenbord


