
17 18 19

22 23 24

Doneer

voeding aan

de

voedselbank

Nodig een

klasgenootje uit

om kerstkoekjes 

te versieren 

Schrijf 'n lief

briefje voor de

juf/meester 

Geef

kerstkoekjes

mee aan de

vuilnisman

Bak koekjes en

breng ze naar

het Leger des

Heils 

Nodig iemand

uit voor je

kerstdiner

Verstop in de

"alles 1 euro"

winkels ergens

1 euro

Zet een warme

chocoladekraam

op de stoep

GEEF LICH
T IN

 DECEM
BER 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 20

21 25

26 27 28 29 30

Raap afval op

van de straat

Maak 'n

cadeau voor

een ander

Bel je

(groot)ouders 

om vrolijk hallo

te zeggen

Vertel

moppen om

mensen te

laten lachen 

Wees samen blij voor

al wat goed is

Laat iemand

voorgaan in

de rij

Breng warme

chocolademelk

naar iemand

die op straat

werkt

Koop de

daklozenkrant

Maak en

verstuur

kerstkaaren

Help iemand

in huis met

een klusje

Help 'n oudere

buur met

kerstversiering

ophangen

Geef iets

lekkers mee

aan de

postbode

Doe bedank

briefjes in de bus

bij mensen met

mooie

kerstverlichting 

Lever

ongebruikt

speelgoed in

bij een

verzamelpunt 

Verstop

kerstwensen in

bibliotheek

boeken

Zoek oude dekens of

koop fleece en breng

ze naar

de daklozenopvang

Schrijf met stoepkrijt

overal 

Vrolijk Kerstfeest 

Help mee in

huis om het

gezellig te

maken

Geef iedereen

die je

tegenkomt

een

compliment

Omarm de

mensen die je

lief zijn extra

vandaag

Maak een 

 dankbaarheid

slijstje van het

afgelopen jaar

Breng

oliebollen

naar de

brandweer "GE
LUK

KIG

NIE
UW

JA
AR

31
WENS

IEDEREEN
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voeding aan

de

voedselbank

Nodig een

klasgenootje uit

om kerstkoekjes 

te versieren 

Schrijf 'n lief
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Geef

kerstkoekjes

mee aan de

vuilnisman

Bak koekjes en

breng ze naar
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Nodig iemand

uit voor je
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Verstop in de

"alles 1 euro"

winkels ergens
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Zet een warme

chocoladekraam

op de stoep

GEEF LICH
T IN

 31 DON
KERE D

AGEN
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Raap afval op

van de straat

Maak 'n

cadeau voor

een ander

Bel je

(groot)ouders 

om vrolijk hallo

te zeggen

Vertel

moppen om

mensen te

laten lachen 

Wees samen blij voor

al wat goed is

Laat iemand

voorgaan in

de rij

Breng warme

chocolademelk

naar iemand

die op straat

werkt

Koop de

daklozenkrant

Maak en

verstuur

kerstkaaren

Help iemand

in huis met

een klusje

Help 'n oudere

buur met

kerstversiering

ophangen

Geef iets

lekkers mee

aan de

postbode

Doe bedank

briefjes in de bus

bij mensen met

mooie

kerstverlichting 

Lever

ongebruikt

speelgoed in

bij een

verzamelpunt 

Verstop

kerstwensen in

bibliotheek

boeken

Zoek oude dekens of

koop fleece en breng

ze naar

de daklozenopvang

Schrijf met stoepkrijt

overal 

Vrolijk Kerstfeest 

Help mee in

huis om het

gezellig te

maken

Geef iedereen

die je

tegenkomt

een

compliment

Omarm de

mensen die je

lief zijn extra

vandaag

Maak een

dankbaarheids

lijstje van het

afgelopen jaar

Breng

oliebollen

naar de

brandweer "GE
LUK

KIG

NIE
UW

JA
AR

31
WENS

IEDEREEN


