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    Week 48: 25 nov. - 1 dec. 

 

     Doen  

□ Hou een cadeaulijst bij, - voor wie heb je al iets gekocht? - voor 

wie moet je nog wat kopen?  

□ Sinterklaassurprises maken  

□ Sinterklaasgedichtjes schrijven 

□ ………………………………………………………………     

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

Boodschappen 

□ Sinterklaascadeaus kopen of bestellen via internet 

□ Sint cadeaupapier, plakband, lijm en knutselspullen voor 

surprises kopen 

□ Sinterklaasboodschappen inslaan, zoals pepernoten, marsepein 

en chocoladeletters 

□ Koop extra batterijen voor kinderspeelgoed 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

     Klusjes taakplanner 

□ Keukenkastjes schoonmaken 

□ Deuren afnemen 

□ Blijven er mensen slapen tijdens de feestdagen? Ruim de 

logeerkamer op 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

Week 49: 2 dec. - 8 dec. 

 

Doen 

□ Baterijen opladen van fototoestel/videocamera  

□ Leg mobiel/fototoestel/videocamera alvast klaar 

□ Eet deze week zoveel mogelijk de vriezer leeg, om alvast ruimte te 

maken voor de kerstboodschappen 

□ Maak alvast een afspraak bij de kapper en/of schoonheidsspecialiste  

□ Nodig familie en/of vrienden uit voor de feestdagen 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

Boodschappen 

□ Koop de laatste sinterklaascadeautjes 

□ Vergeet de jarige in december niet, neem voor hen ook alvast een 

cadeautje mee 

□ ………………………………………………………………  

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

Klusjes taakplanner 

□ Vriezer ontdooien 

□ Ramenzemen  

□ Huiskamer grote beurt  

□ ………………………………………………………………  

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 
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Week 50: 9 dec. - 15 dec. 

 

Doen 

□ Kerstmarkt bezoeken 

□ Kerstspullen tevoorschijn halen 

□ Lampje en ballen controleren en eventueel bijkopen 

□ Versier de boom en je huis 

□ Adreslijst bijwerken (in de computer)  

□ Etiketten printen 

□ Kerstkaarten schrijven 

□ Kerstkaarten versturen/mailen  

□ Recepten uitzoeken en uitproberen  

□ Boodschappenlijst maken 

□ Zet activiteiten en/of kerkdiensten in je regio tijdens de 

kerstdagen op een rij 

□ Check feestkleding en schoenen 

□ Check accessoires, sieraden, lingerie en make-up 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

Boodschappen  

□ Kerstboom kopen of bestellen  

□ Kerstkaarten, decoraties, kaarsen kopen of maak 

□ Kerstcadeaus kopen of bestellen via internet 

□ Inpakpapier, plakband en linten kopen  

□ Decemberzegels kopen of bestellen 

□ Koop de houdbare boodschappen  

□ Bestelling plaatsen bij slager, bakker, visboer, slijterij, etc. 

□ Feestkleding en accessoires kopen 

□ Breng het evt. feestkleding naar de stomerij of schoenen naar de 

schoenmaker 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

 

Klusjes taakplanner 

□ Koelkast schoonmaken 

□ Oven/magnetron reinigen 

□ Filter/afzuigkap reinigen 

□ Koffiezetapparaat/waterkoker ontkalken 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 
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Week 51: 16 dec. - 22 dec. 

 

Doen 

□ Doe de laatste kerskaarten op de post 

□ Check je servies, glazen en bestek 

□ Check het tafelkleed, tafelloper en servetten 

□ Pak alle cadeautjes in en leg ze alvast onder de kerstboom 

□ Maak een kookplanning 

□ Menukaarten maken en bepaal de tafelschikking 

□ Ga naar de kapper en /of  schoonheidsspecialist  

□ Check of je alle kerstdiner benodigdheden in huis hebt 

□ Bereid de hapjes en gerechten die je van tevoren klaar kunt 

maken 

 

Boodschappen 

□ Koop ontbrekend servies, glazen en bestek. Veel eters? 

Huur serviesgoed 

□ Tafelkleed, tafelloper en servetten kopen 

□ Koop de laatste kerstcadeaus 

□ Koop de vers boodschappen  

□ Haal de bestelde artikelen op 

□ Vier je kerst niet thuis? Koop een presentje voor de gastheer/-

vrouw 

 

Klusjes taakplanner 

□ Bedden verschonen 

□ Maak logeerkamer(s) gereed 

□ Wc poetsen 

□ ……………………………………………………………… 

Week 52: 23 dec. - 29 dec. 

 

Doen 

□ Nagels vijlen 

□ Schoenen poetsen 

□ Baterijen opladen van fototoestel/videocamera  

□ Oud & nieuw planning maken 

□ Boodschappenlijst maken 

□ Check of je nog genoeg champagneglazen hebt 

□ Leg mobiel/fototoestel/videocamera alvast klaar 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

Boodschappen 

□ Koop de laatste vers boodschappen 

□ Koop oliebollen en appelbeignets ingrediënten of kant en klaar  

□ Haal de oud & nieuw boodschappen en vergeet de champagne 

niet! 

□ Vuurwerk is te koop op 29, 30 en 31 dec. 

□ Vier je oud & nieuw niet thuis? Koop een presentje voor de 

gastheer/-vrouw 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

□ ……………………………………………………………… 

 

Klusjes taakplanner 

Lekker niets! 
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