
                         Lesbrief bij ‘Crazy Christmas’ van   
                                                    -Groep 3/4-

 
Vragen over de video: 

1. Wat staat er in het begin van de video op z’n kop? (De kerstboom)  

2. Wat doen de kerstmeisjes als eerste voordat ze naar buiten gaan?         
(Ze schrijven en versieren kerstkaarten) 

3. Met welk dier brengen de kerstmeisjes de kaarten rond?   (Met een pony) 

4. Wat voor lekkers maken de kerstmeisjes? (Een grote kersttaart) 

5. Wat staat er helemaal bovenop de kersttaart? (Een bruin hertje) 

6. Wat voor verrassing zit er in de 3 cadeaus die de kerstmeisjes 
openmaken? (Jonge poesjes, 4 in totaal) 

7. Welke dieren zie je nog meer in de video, behalve de pony en de jonge 
poesjes? (De moederpoes en een hondje)      


8. Hoeveel kerstkaarten delen de kerstmeisjes uit? (9 kerstkaarten)                         
(Zet klassikaal streepjes op het bord bij elke kaart die uitgedeeld wordt)  
   


9.   Aan het einde van de video worden de kerstkaarten bij elkaar gelegd. 
      Wat maken alle kerstkaarten samen?

      (Een reuzen-kerstkaart, het is eigenlijk een puzzel)  

Vragen over het lied: 
       
1.  Helemaal aan het einde van het lied hoor je een ‘belletje’ een stukje van 

     een bekend kerstliedje spelen. Welk kerstliedje hoor je? (Jingle Bells) 
 
2. (Deel de kleurplaat uit)

    a. Wat betekent Christmas? (Kerstmis) 
    b. Hoeveel keer hoor je het woord ‘Christmas’ in het lied? 

    Kleur elke keer als je dat hoort een kerstbal in. 

    Let op: Ook als er meteen een woord achter Christmas komt, zoals bij        
    Christmas - time, telt het mee. (9 keer, 9 ingekleurde kerstballen) 





Crazy Christmas 

Tekst en muziek: A. Vis


Crazy, crazy, cra-azy Christmas…


1. 
When you wake up in the morning 

One thing you know

It’s a day for a party

I really think you should go


Make your magical moments

Then you’ll be fine

Celebrate together

Family and friends combine


Refrein: 
Go for a Crazy Christmas

Make your wish come true

Everyone together

Do the things you never do


Go for a Crazy Christmas

Make your wish come true

It’s the most beautiful time

For me and you (1e keer: Crazy!)


2. 
There are no inhibitions 
Everything is allowed 
As long as we can enjoy it

That’s what this party’s about 

Make your magical moments

Then you’ll be fine

Celebrate together

Family and friends combine


Refrein  
+Crazy, cra-azy, crazy Christmas time! Oohooh!


Tussenspel 

Refrein 

+Crazy, cra-azy, crazy Christmas time!


