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Schrijf alle namen van de gezinsleden op een kaartje en doe deze in een zakje. Elke keer 
voor er een pakje open gedaan wordt, trekt iemand een kaartje. Iedereen in het gezin doet 
mee met elk kaartje. 
 
 

- Zeg iets leuk over/tegen iedereen. Ook tegen jezelf.  
- Wat vind jij leuk aan jouw gezin? 
- Welke herinnering van 2020 zal je altijd bijblijven? 
- Doe met z’n allen even om ter gekst. 
- Doe een dier na, de andere raden (zonder geluid). 
- Fluister een kerstwens in het oor van je buur. Nadien vertelt jouw buur jouw 

kerstwens in de groep.  
- Trek een naam en doe iets typisch voor deze persoon zodat de anderen kunnen 

raden welke naam je getrokken hebt. 
- Maak allemaal samen een kerstboomtekening.  
- Kijk in elkaars ogen, trek gekke bekken en kijk hoe lang je het kan volhouden om niet 

in de lach te schieten. 
- Trek een naam en maak een lekker kersthapje klaar voor deze persoon. 
- Geef een groepsknuffel. 
- Trek een naam en teken een tekening op iemand zijn rug. Laat deze persoon raden 

wat je getekend hebt.  
- Doe een blinddoek om. Geef een lichaamsdeel (voet, hand, neus, oor, arm, been of 

rug) aan. De persoon met de blinddoek raadt wie er voor hem/haar staat. 
- Schrijf en/of teken een lief briefje dat je in huis kan ophangen (bv op de ijskast). 
- Wat zou je volgend jaar heel graag doen samen met jouw gezin?  
- Neem een kledingstuk van 1 iemand van jouw gezin en kijk of ook jij hier mooi mee 

staat. 
- Korte pictionary: maak een tekening en laat de anderen raden (nog voor de tekening 

helemaal af is) 
- Welke 3 woorden zou jullie gezin het best omschrijven. Iedereen bedenkt er 3.  
- Wat is de beste dag(en) in jouw leven en waarom?  
- Maak een kerstgekke gezinsfoto.  
- Maak een korte lieve videoboodschap voor de grootouders (die er deze avond niet bij 

kunnen zijn).  
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