
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  

 

 
Hallo elven, 

 

Wat leuk dat jullie de Kerstman willen helpen zodat hij verder kan vliegen met de arrenslee.  

Hieronder staan verschillende vragen. Met de goede antwoorden help je de kerstman steeds verder.  

Volg de blauwe boswachter bordjes voor de juiste route. Op de achterkant van dit blad staat de  

route met aangegeven wanneer welke getal van pas komt.  

Laten wij op pad gaan en de kerstman helpen! 

 
1. Het is kerst. Hierbij hoort het seizoen winter. Kijk eens omhoog, zie je dat! De bomen zijn kaal. Weet jij, 

waarom de bomen in deze tijd zijn bladeren laat vallen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. De Kerstman heeft tijdens de testvlucht met de rendieren een duikvlucht moeten maken en is zijn 

zuurstokken verloren, ooh nee! Kan jij deze vinden? Noteer het hieronder. Zodat het aan de Kerstman 
doorgegeven kan worden? 

.......……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. De Noordpool is heel groot en open hierdoor kan het heel koud zijn over de gehele dag. Lukt het jou  

om een schuilplaats voor de kerstman en zijn rendieren te maken? Denk bijvoorbeeld aan een iglo. 

 
4. Is de iglo schuilplaats gelukt? Plaats dan een foto hiervan op Instagram met de hashtag: 
#igloalmeerderhout zodat de kerstman altijd jouw iglo schuilplaats kan vinden bij zijn volgende 

duikvlucht. 
 

5. Hier in het bos wonen veel dieren, ook zij schuilen voor de kou in de winter. Kan jij hier op deze  
plek een schuilplaats vinden? Beschrijf hier hoe deze eruit ziet. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. In de sneeuw kan je goed sporen zien, als er sneeuw ligt, weke sporen zou je dan zien? Je mag ze ook 

tekenen. Ligt er geen sneeuw? Kijk dan goed in de modder! 
................................................................................................................................................... 
 

7. De arrenslee moet soms gerepareerd worden met dit duurzame hout. Hier voor je zie je een houtbad. 
 Hier komt het hout voor de arrenslee vandaan. Houtstammen worden hier ingelegd en door de natuur 
zelf worden de sappen hieruit getrokken en kan het hout jaren mee en dus de arrenslee ook!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. De bevers algemeen en natuurlijk ook die hier rond zwemmen hebben niet zo’n last van de kou, ze 

hebben een goede burcht (hol) waar ze lekker warm zitten. De ingang van deze burcht ligt onderwater. 
Maar hoe komt een bever hieruit als het gevroren heeft en er een dikke ijslaag ligt? 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Als laatste wilt de kerstman heel graag weten wat jij zo leuk aan de winter vindt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. De Kerstman bedankt jullie voor je hulp, hij hoopt dat jullie het leuk vonden! 
 

1.De sapstroom van de wortels naar de bladeren stopt, de boom houd als het ware een winterslaap. Zou hij dat niet doen 

dan vriest hij dood. 

5. Holletjes in de grond, omgevallen boomstammen, bladeren, boomwortels, mos enz. 

6. Hondensporen, reeënsporen, mensensporen enz. 

8. Hij gaat onderwater naar zijn voedselvoorraad die hij in de herfst heeft aangelegd. 

 

 

 

 


