
Thema: Sinterklaas en het pakhuis

 

Week 45 t/m 48 

Introductie: Dag hoor…kijk toch wat een lieve 

kindertjes!! 

Ieder jaar weer vieren wij het Sinterklaasfeest, ook dit jaar laten wij dit 

leuke kinderfeest niet aan ons voorbij gaan. Wij weten niet of wij dit jaar 

de lieve Sint en zijn Pieten aan de Vaart mogen verwelkomen. Dat is even 

afwachten, maar een ding is zeker: Samen met Puk gaan we op de 

peuteropvang en het KDV veel pret beleven, dat mag je niet vergeten! 

 

Kring: Samen met Puk beginnen wij (leidsters) in de kring een 

sinterklaaslied te zingen, daarna blijven wij stil en wachten de reacties van 

de kinderen af. Als er geen respons komt, gaat Puk vertellen wat hij 

allemaal heeft meegenomen en wat hij gaat doen met Sinterklaas, daarna 

laat hij ieder kind aan het woord om over zijn of haar eigen beleving te 

vertellen. 

Knutselen: Wij knutselen onze eigen gave schoentjes, pietenmutsen en 

mijters. En we bakken zelf pepernoten. 

(voor)lezen: Pietje Pip, Dikkie Dik wacht op Sinterklaas en nog andere 

boeken. 

Spel: Pepernoten tellen en afwegen. Eigen voorletter vormen van klei en in 

de zandbak. Verkleden als hulpsint- en piet en onze pietendiploma 

behalen, door over blokken te stappen, klimmen, gooien, vangen. Met de 

Pieten Bee-bot aan de slag (het herkennen van de verschillende emoties) 

enz. 
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Taal: Wij leren de woorden, Sinterklaas, Piet, het paard, de mijter, de 

pietenmuts, het dak, de schoorsteen, op en onder, gooien, vangen enz. 

Zingen: Zie ginds komt de stoomboot. Sinterklaasje bonne bonne bonne 

enz. 

Ontwikkelingsstimulering: Taal en rekenprikkels. De fijne en grove 

motoriek. Sensomotorische en sensopathische ontwikkeling, emotionele 

ontwikkeling. 

Afronden: De kinderen krijgen van de pieten een leuk kadootje in hun 

schoentje.  
Sensopathisch spel: spel waarbij er gebruik gemaakt wordt van materiaal 

zonder vaste vormen, bv. zand, verf, klei, water, maar ook scheerschuim, 

maiszetmeel enz. Het prikkelt de zintuigen. 

Sensomotorisch spel: Het opdoen van prikkels en daarnaar te handelen. 

Bijvoorbeeld de bal zien aankomen; strek je armen uit en vang de bal. 
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