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Leuk dat je een kijkje neemt in ons lesprogramma! Het lesprogramma bestaat uit:
    14 afleveringen van maximaal 6 minuten, met bijbehorende instructievideo’s, over de avonturen  
van Winterkoningin Wijcheline.

    In deze afleveringen zitten laagdrempelig thematisch onderwerpen verborgen. Met als doel de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

    Het lesprogramma is ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 3. Hogere groepen kunnen er uiteraard ook 
gebruik van maken.

    Je kunt ervoor kiezen om alleen de afleveringen te bekijken, maar het leukste is om ook de 
opdrachten uit te voeren! Bekijk hiervoor na elke aflevering de instructievideo van circa 1,5 minuut 
of lees de opdrachten in het lesprogramma.

    Zorg dat vooraf aan het evenement op zaterdag 17 & zondag 18 december het gehele lesprogramma 
is doorgenomen!

    Heb je iets leuks om met ons te delen? Tag ons dan op Facebook en/of Instagram  
via @kerstsprookjesfestijnwijchen. 

    We hebben ook een Kerst Sprookjesfestijn Sprookjesboek. In dit boek staan alle verhalen van 
Winterkoningin Wijcheline met leuke illustraties en kleurplaten. Deze verhalen zijn leuk om  
voor te lezen of kinderen kunnen hier zelf uit lezen.

    Voor scholen hanteren wij een speciale prijs van slechts €2,50 excl. BTW per boek.  
Het Kerst Sprookjesfestijn Sprookjesboek is geschikt voor kinderen t/m 11 jaar oud.

    Vragen of aanvullingen op het lesprogramma? Neem contact op met Karlijn Hermans  
(mail: kerstsprookjesfestijn@wijchenis.nl / tel: 06 – 83 96 83 77).

Bekijk hier de afleveringen en bijbehorende instructievideo’s 
of scan de QR-code hiernaast. 

https://youtube.com/playlist?list=PLPGvGRn25Xb9DPtdXbnTL74cdVlwKobvV
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LES 1
'HET GROTE NIEUWS!'

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

TEKENEN
Hoe denk jij dat de pasgeboren baby’s 
van Wijcheline eruitzien? Maak een 
tekening van de twee kinderen en 
vergelijk ze achteraf met elkaar.  
Mis jij nog iets aan jouw tekening,  
iets dat iemand anders misschien  
wel getekend heeft?

KRINGGESPREK
Waar denk jij aan bij een geboorte? 
Waarom denk jij dat wij geboren 
worden? Heb je weleens een geboorte 
meegemaakt? Wat vind jij daarvan?

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?  

 2 Hoe heet het kleine meisje? 

 3. Waar woont de tovenaar en hoe heet hij? 

 4. Wat is de tovenaar van plan? 

 5. Waarom is de tovenaar jaloers? 

https://youtu.be/CK6bAsnuSb0
https://youtu.be/1SnwF-H9mXc
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LES 2
'DE VOORBEREIDINGEN  
VAN HET FEEST'

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

WOORDWEB
Beeld je in dat je net zo kan toveren als 
Toveroma en de boze tovenaar, wat zou 
jij dan toveren? Maak een woordweb en 
verzamel de ideeën van de hele klas.

KRINGGESPREK
Toveroma gebruikt haar toverkunsten altijd 
en alleen maar om iemand te helpen. Hoe 
zou jij iemand kunnen helpen als je kan 
toveren? Hoe zou jij iemand helpen als je 
niet kan toveren?

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Wat legt kok Dorine op de taart? 

 3. Wat is Wijcheline vergeten? 

 4.  Wat is Toveroma (de vrouw met het paarse haar) aan het doen? 

 5.  Wat probeert de tovenaar te doen en waarvan denk je dat het schrikt?

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/TW1Hl5S4Tjk
https://youtu.be/zrUuuvSODP4
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LES 3
'BABYGELUK'

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

 
KNUTSELEN
We moeten voorbereid zijn op de tovenaar en zijn streken! Weet je wat? Misschien 
kan Toveroma ons wel leren toveren? Maar dan hebben we wel eerst een toverstaf 
nodig. Zoek buiten een mooie tak en maak deze schoon. Gebruik slierten, glitters, 
plakplaatjes etc. om je eigen toverstaf zo mooi mogelijk te maken. Toveroma weet 
namelijk een spreuk om ervoor te zorgen dat de tovenaar de kinderen van het 
koninklijke paar niet in handen krijgt! 

Oh en houd je toverstok gereed bij de volgende aflevering, want als de tovenaar bij 
de kinderen in de buurt komt. Dan is het toveren geblazen! Bewaar je staf goed, we 
zullen deze misschien wel vaker nodig hebben!

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2.  Waarom maakt Wijcheline zich zorgen om Toveroma?

 3.  Hoe heten de kinderen van Winterkoningin Wijcheline en Prins Wijnand?

 4.  Wie is de vrouw met de bontmuts die op bezoek komt?

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/j-maBzDmoQs
https://youtu.be/Ja9L3YMaaF8
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LES 4
'DE BOZE TOVERAAR'

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

SCHRIJVEN
Toveroma voelt zich ontzettend alleen 
en is daarom erg verdrietig! Schrijf met 
je klas een brief naar Toveroma, waarin 
je samen oplossingen bedenkt hoe ze 
zich wat minder alleen kan voelen. Je 
kunt het natuurlijk nog leuker maken 
door de brief te versieren en allemaal 
zelf je naam eronder te zetten! En als je 
deze brief op de Facebookpagina van het 
Kerst Sprookjesfestijn zet, geeft Toveroma 
misschien zelfs nog een reactie! 

KRINGGESPREK
Heb jij je ook weleens zo alleen  
gevoeld als Toveroma? Hoe heb je dat 
toen opgelost? Hoe zou je Toveroma 
kunnen helpen?

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2.  Wat gebeurde er met de boze tovenaar toen hij Toveroma zag?

 3. Waarom is Wijcheline boos op de wachters?

 4. Hoe vermomt de boze tovenaar zich?

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/ytSqtezkDag
https://youtu.be/YpF3Ve_WUDo
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LES 5
'TOVENAARSLEUGEN'

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

DRAMA  
Zo dat was een leuk feestje! Er werd 
lekker gegeten en gedronken. Iedereen 
droeg mooie kleding en het koninklijk 
paar heeft zelfs gedanst! Hoe zou jij zo’n 
feestje vinden? Denk je dat je het na 
kunt spelen?

CREATIEF
Een feest is geen feest zonder leuke 
versiering. Wijcheline maakt de leukste 
versieringen helemaal zelf. Bekijk de 
tutorials op YouTube en ga zelf aan  
de slag!

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Waar nodigt Wijcheline de vermomde tovenaar voor uit?

 3. Wie speelt de piano?

 4. Waarom denken jullie dat Toveroma zo verdrietig was?

Kerststerren 
maken van 
wasknijpers

Kerstboompjes 
maken van 
dennenappels

Sneeuwbollen 
maken van 
potjes

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/WE3-vqlAn4g
https://youtu.be/kCGK42JrMjk
https://youtu.be/cMcwxUxZtCg
https://youtu.be/zdllt6eDn4Q
https://youtu.be/uu0_yXsKRc4
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LES 6
'DE ONTMOETING'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Hoe noemt de boze tovenaar zichzelf?

 3. Hoe voelen Rits en Toveroma zich allebei?

 4. Wat gaat de boze tovenaar doen?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

ENERGIZER 
We moeten ervoor zorgen dat de boze tovenaar, Julian en Anna met rust laat! Laten 
we samen deze spreuk oefenen ‘Wiet, waait, weg, Maurits krijgt pech!’. Lukt het 
al? Als iedereen de spreuk kent, ga dan in een grote kring staan en zeg allemaal 
tegelijkertijd de spreuk terwijl je een 8tje maakt met je toverstok. Wil je weten of 
het heeft gewerkt? Dat zullen we de volgende aflevering zien!

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/bErIZ6waqOA
https://youtu.be/iznLdNf-Vkg
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LES 7
'EIND GOED, AL GOED'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Door wie wordt de tovenaar betrapt?

 3. Wat is er tussen Toveroma en Maurits? 

 4. Wie blijkt Rits nu te zijn?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

DRAMA
 1.  Pff, dat was op het nippertje! Gelukkig zijn Julian en Anna veilig. Ze zijn nu 

alleen hard aan het huilen van schrik. Dat is wel heel zielig vind je niet? 
Wat als we nu de verkleedhoek omtoveren tot babykamer? Dan kun jij 
helpen met Julian en Anna weer naar bed te brengen. En misschien even 
een verhaaltje voorlezen?

 2.  Zagen jullie ook hoe stiekem de boze tovenaar Julian probeerde te 
pakken? Kunnen jullie ook zo stiekem sluipen net zoals de boze tovenaar? 
Probeer het maar eens. Buig je rug, loop op je tenen en probeer zo stil 
mogelijk te zijn…

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/Tf0aNOD4C2Y
https://youtu.be/Kbwp-8i9yfY
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LES 8
'ONDEUGENDE WIJCHELINE'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Wie zijn er bijna jarig?

 3. Waar is Maurits de tovenaar mee aan het oefenen?

 4. Wat ging er fout toen Maurits de tovenaar voor het laatst in het kasteel was?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

KNUTSELEN
Julian en Anna, de kindjes van Wijcheline 
en Wijnand zijn bijna jarig! Je zou 
natuurlijk een leuk cadeautje voor ze 
kunnen maken. En als je het leuk vindt 
om het cadeau echt te geven, dan kan 
dit tijdens het Kerst Sprookjesfestijn. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om er 
een foto van te maken en te posten op 
onze Facebookpagina. Dan zal Koningin 
Wijcheline je zeker even bedanken.

KRINGGESPREK
Er werken best veel mensen in het 
kasteel! ‘Dorine de kok’, ‘Fred de butler’, 
‘Rosalie het kamermeisje’…. Wat voor een 
beroepen kun je nog meer bedenken in 
een kasteel?

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/pmhXp__UmC0
https://youtu.be/NsjNK2uG9SY
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LES 9
'DE LIEFDESBRIEF'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Over hoeveel dagen moet Dorine alles af hebben?

 3. Wat gaat Dorine de kok voor de verjaardag van Julian en Anne maken?

 4. Wat voor een brief schrijft Dorine de kok naar Fred de butler?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

TEKENEN
Dorine de kok heeft het maar druk! Arme 
Dorine. Weet je wat, misschien kunnen 
we haar een handje helpen? Wat als we 
nu allemaal alvast een cupcake voor haar 
versieren? Dan hoeft ze dit straks zelf 
niet meer te doen. Misschien kun je haar 
tijdens het Kerst Sprookjesfestijn zelfs 
helpen, dus bewaar je ontwerp goed!  
Zie bijlage 1

DRAMA
Dorine de kok deed wel een beetje gek. 
Zou ze soms verliefd zijn op Fred de 
butler? Hoe laat je eigenlijk zien dat je 
verliefd bent? Ik weet het niet zo goed, 
kun jij het misschien voordoen?

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/O7X1fHOkxzI
https://youtu.be/XIvkc7ET3Gk
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LES 10
'VERLIEFD?'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Wat heeft Emilie gedaan om de wachters te plagen?

 3. Welk eten vinden de wachters heel vies?

 4. Van wie denkt Fred dat de brief is?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

SCHRIJVEN
Vroeger schreef iedereen met penseel in plaats van pen, net zoals Emilie. Kun jij 
ook met een penseel schrijven denk je? Probeer het eens door je naam met een 
penseel op een stuk papier te schrijven. Je zult zien dat het best moeilijk is! Je 
kunt het natuurlijk ook eerst proberen in de lucht. Steek je wijsvinger uit en schrijf 
je naam in de lucht! 

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/vr9MXsYiq0I
https://youtu.be/XRqCtdruVwk
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LES 11
'ARME DORINE'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Waar hoopt Dorine de kok op als Fred de butler met haar praat?

 3. Wat doet Dorine de kok graag op een afspraakje?

 4. Wie vraagt Fred de butler mee voor een afspraakje?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

WOORDWEB
Wat zou Dorine kunnen doen om aan 
Fred duidelijk te maken dat ze verliefd 
op hem is? Kun je haar helpen door een 
woordweb te maken met ideeën? Als je 
deze op de Facebookpagina van het Kerst 
Sprookjesfestijn deelt, kan Dorine nog wat 
tips opdoen! 

DRAMA 
Hoe zou het afspraakje tussen Fred 
de butler en Rosalie het kamermeisje 
gaan? Wie wil er Fred, Rosalie en een 
butler spelen? Misschien kan je het zelfs 
proberen na te spelen in de verkleedhoek.

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/evRK7EYENRI
https://youtu.be/RC2LbPq4uiM
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LES 12
'MAURITS EN ZIJN FRATSEN'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Welk drankje probeert tovenaar Maurits na te maken?

 3. Wat spreekt Wijcheline met Maurits de tovenaar af?

 4. Waarom denken jullie dat Dorine de kok het liefdesdrankje steelt?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

PRACTICUM
Dat liefdesdrankje ziet er wel heel gaaf uit! Ik mocht van Toveroma helaas geen 
recept van het liefdesdrankje, maar ze heeft wel wat andere geheime recepten 
verklapt. Neem maar eens een kijkje op YouTube.

Gesmolten 
sneeuwpop 
koekjes

Kerstboom 
spaghetti

Sneeuwpop 
eieren

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/YjgjQPlOP4s
https://youtu.be/6BenTYONg_E
https://youtu.be/CfqBGkZUCag
https://youtu.be/FL_fBms1UK8
https://youtu.be/J3N34oEiH4E
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LES 13
'DE BETOVERENDE CUPCAKES'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Wat voor een gek ingrediënt stopt Dorine de kok bij de liefdesdrank?

 3. Voor wie waren de cupcakes eigenlijk bedoeld?

 4. Hoe kwam Dorine de kok aan de liefdesdrank?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

KRINGGESPREK
Dit was toch wel een spannend eind zeg! 
Hoe gaat het nu verder? Wat denk jij dat 
er nu met de wachter gebeurt? Hoe zou 
het afspraakje van Fred en Rosalie zijn 
gegaan? En blijft die arme Dorine nu 
helemaal alleen tijdens Kerst?

HOEK-/ VERWERKINGSOPDRACHT 
Rosalie wil zich extra mooi maken voor 
haar afspraakje met Fred. Heb jij nog 
leuke tips hoe dat ze zich het beste kan 
opmaken? Teken dit in bijlage 2

We hebben ook een aantal experts 
ingeschakeld, bekijk de haar & make-up 
tutorials op YouTube. 

Make-up voor 
een winter-
koningin

Haarstrik 
maken

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/hsUnX0PII94
https://youtu.be/ja04y33pHCI
https://youtu.be/esTjbqWN8eI
https://youtu.be/ZmEgCwLFjqo
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LES 14
'LANG LEVE TOVERDRANKJES!'

KLASSIKALE VRAGEN NA HET BEKIJKEN VAN DE AFLEVERING

 1. Wat hebben we gezien en gehoord?

 2. Wat moeten Maurits en Toveroma maken om de wachter te redden?

 3. Wat is het laatste ingrediënt dat nodig is voor het anti-verliefdheidsdrankje?

 4. Wie had het laatste ingrediënt?

OPDRACHTEN NA HET BEKIJKEN VAN DE INSTRUCTIEVIDEO

KRINGGESPREK
Wat hebben jullie goed geholpen! Dankzij jou en je klasgenoten zijn we net 
op tijd klaar om de verjaardag van Julian en Anna te vieren tijdens het Kerst 
Sprookjesfestijn dit weekend. 

Vinden jullie het leuk om te kijken wat er allemaal te doen is tijdens het Kerst 
Sprookjesfestijn? Kijk op www.kerstsprookjesfestijn.nl voor het programma. 

Vergeet het vooral niet tegen je ouders te vertellen! En hopelijk zien we op 
zaterdag 17 en 18 december 2022 in het centrum van Wijchen!

BEKIJK DE AFLEVERING OP YOUTUBE SCAN DE QR-CODE

https://youtu.be/5pZllzCozlY
https://youtu.be/CKrrU-WSNRM
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BIJLAGE 1
CUPCAKE VERSIEREN
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BIJLAGE 2
HAAR & MAKE-UP 



Het Kerst Sprookjesfestijn Lesprogramma is ontwikkeld door 
Karlijn Hermans (KS Events) en Jori Duifhuizen (Cinemagic). 
Wij bedanken Theaterschool Hakoena voor al hun hulp.

Vormgeving: Jeroen Huting (studio HUUT)
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