
 
 

 

Prentenboekentips bij het thema Feest  
 
OB/MB: 
  

   

Operatie Kerstpost* 
Bram Kasse 2019 
 
De koning wil alle mensen in de stad uitnodigen voor het 
kerstfeest in het paleis. Hij schrijft voor iedereen een brief; 
twee postzakken vol. Er is alleen een probleem. De broers 
Bol & Krom zijn de postbezorgers van de stad. En niemand 
is zo lui als zij. Zou dat wel goed komen? Het liefst gooien 
ze de postzakken in het water. Van de brieven bezorgen 
komt niet alles, de mensen in de stad geloven niet in het 
feest of willen niet. Dan krijgen Bol en Krom van de koning 
de opdracht om dan maar mensen van buiten de stad te 
halen. Zo komen ze met hun bakfiets vol met zwervers aan 
bij de koning, die hen gastvrij en blij ontvangt.  
  
 
 
  

  

Het besluit van de sneeuwuil  
Maaike Fluitsma 2019  
  
Prentenboek over vrede als voorwaarde om Kerstmis te 
kunnen vieren. De dieren in het bos zijn Kerstmis aan het 
voorbereiden, maar maken ruzie en willen niets met elkaar 
delen. Sneeuwuil kondigt aan dat er wegens gebrek aan 
vrede dit jaar geen kerstfeest gevierd wordt. De dieren 
vragen zich af wat vrede is. Een pak sneeuw maakt de 
wereld anders en stiller. De dieren veranderen hun gedrag, 
willen weer delen en Sneeuwuil kondigt aan dat het 
kerstfeest gevierd kan worden.  
  
  

   
 
 

Kleine Uil wordt wijs** 
Marjet de Jong (2015)  
  
Een adventsverhaal voor 24 dagen -beginnend op 1 
december- dat eindigt in de stal bij het pasgeboren kindje 
Jezus. Kleine Uil vindt zichzelf slim, maar volgens Grote Uil 
moet hij nog wijs worden en daarom moet hij de wijde 
wereld in, op zoek naar de donkerste plek. Uiteindelijk 
komt hij aan in Bethlehem en ontdekt wat echt donker en 
echt licht is.  
.  
 
 
 



 
 

 

OB:  
  

 

De zeven kersttruitjes  
Jan Fearnley (2019) 
 
Vogeltje heeft zeven warme truitjes die hij de koude dagen 
voor Kerstmis wil dragen. Elke dag komt hij een vriendje 
tegen dat het koud heeft. Vogeltje geeft al zijn truitjes weg, 
maar op kerstavond is hij alleen en heeft het koud. Hij valt 
op een dak in slaap, maar wordt meegenomen in de 
warme baard van de kerstman. Thuis breit de vrouw van 
de kerstman een speciale, warme rode trui voor Vogeltje, 
omdat hij de kerstgedachte heeft vervuld: delen met 
anderen. De rode trui zal ook andere dieren verwarmen. 
  
 
 
  

 
 

Kikker en een heel bijzondere dag 
Max Veldhuis (2000)  
  
Feestelijk prentenboek over de verjaardag van Kikker. Dat 
moet gevierd worden! Dit wordt een heel bijzondere dag, 
dacht Kikker aan het ontbijt. Haas had het gisteren nog 
gezegd. Maar wat er zo bijzonder aan was, dat wist Kikker 
niet. 'Wat voor dag is het vandaag?' vroeg hij aan zijn 
vriendjes. 'Vrijdag, geloof ik,' zei Eend. 'Wasdag,' zei 
Varkentje. Maar dát had Haas niet bedoeld!  
 
Er is ook een video van dit boek te zien 
op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=klrwF-
ICsAI 

 
*Zie ook de verwijzing naar het boek Operatie Kerstpost in het 0 document bij ‘Feest’ (extra 
informatie / inspiratie). 
 
** Kleine Uil wordt wijs is verwerkt in het jaarlijkse adventsproject (2020) van Onderwijsbureau 
Meppel. Het verhaal is in in vier episoden opgedeeld en elke episode is in een viering verwerkt, die 
uiteraard uitloopt op een kerstviering. Dit adventsproject zal verschijnen in de map ‘Extra 
inspiratie SwS’. 


