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Het thema waarover wij gaan werken is: “Sinterklaas”. 

Binnen dit thema zullen een aantal begrippen centraal staan en worden er diverse taal- en 

rekenspelletjes aangeboden. Er zullen verschillende verhalen worden voorgelezen en 

besproken. 

 

Zowel tijdens de kringactiviteiten, de werklessen en het spelen in de hoeken zal het thema 

een rol spelen. Ook zal er een pietengymles worden gegeven. 

 

De kinderen mogen naar aanleiding van dit thema natuurlijk spullen mee naar school nemen 

die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan: 

 

 Verkleedkleren  

 Sinterklaasmuziek 

 Mijter 

 Staf 

 Inpakpapier 

 Enz. 

 

Gedurende dit thema zal er weer een letter centraal staan. We bieden de kinderen de ‘s’ van 

Sint aan. De kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school. 

Ook staat er een getal centraal, we beginnen dit thema met het getal 7.  

 

Zelf kunt u thuis de versjes die in deze themabrief zijn opgenomen 

met uw kind oefenen en/of herhalen. Daarnaast hebben we nog een aantal (voor)lees 

suggesties voor u opgenomen in deze brief. 
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Woordenschat 

Sinterklaas Zwarte Piet Wimpels Het dek 

De stoomboot Pakjes Pakjesavond 5 december 

De aankomst De kade Het journaal Goedheiligman 

Tabbert Mantel Mijter De maan 

De schimmel Smart Gard inpakken 

Uitpakken  Op je beurt wachten Gedichtje Taai taai 

Marsepein Pepernoten De roe Sint Nicolaas 

De knecht Het ruim De intocht Speculaas 

Strooien De staf Sinterklaasliedjes Enz. 

 

Boeken 

 Dag Sinterklaasje    Jacques Vriens  

 Balotje en Sinterklaas   Yvonne Jagtenberg 

 De Groeten van de Goede Sint  Imme Dros en Harrie Geelen 

 Dikkie Dik viert Sinterklaas  Jet Boeke 

 Rikkie helpt Sinterklaas   G. Genechten 

 Sinterklaas komt!    Annie M.G. Schmidt 

 Roet in het eten    E. van Dort 

 Strooien met Sint    Vivian den Hollander  

 Juf moet in de zak    Carry Slee  

 

Wist u dat ...  

De kinderen de op school gemaakte schoen mogen zetten? 

Sinterklaas op 5 december een bezoek brengt aan onze school? 

Er op 20 december een gezellige winterfair wordt georganiseerd op De Roedel? 

Er voor ouders op 11 december een kerstknutselavond wordt georganiseerd? 

Dat er een oproep is uitgegaan voor het inzamelen van materialen voor de winterfair? 

De schoolwebsite en de school-Facebookpagina regelmatig worden bijgewerkt? 

 

Houdt uw e-mail de komende periode in de gaten.  
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Liedjes en Versjes 

 

Lieve Sinterklaas 

Lieve Sinterklaas 

ik heb mijn schoen gezet 

nog eventjes een liedje  

dan ga ik snel naar bed 

morgen kom ik kijken 

of u bent geweest 

en als er dan een pakje ligt 

is het een beetje feest 

 

 

Vieze pietjes 

Pietjes glijden door de schoorsteen 

pietjes klimmen op het dak 

langs de regenpijp naar boven 

met cadeautjes in hun zak 

klauteren op vieze daken 

heel voorzichtig - pan voor pan 

en daar worden al die pietjes 

echt ontzettend smerig van 

dus als het allerlaatste kindje  

ook een pakje heeft gehad 

moeten al die pietermannen 

keurig één voor één in bad 

 

 

 

De pony van Bonnie 

Het is bijna 5 december 

en vandaag komt Sinterklaas 

met een zak vol pepernoten 

marsepein en speculaas 

kleine Bonnie en haar pony 

zetten allebei hun schoen 

maar dán horen ze de deurbel 

en gaat Bonnie opendoen 

Ach, daar staat een huilend pietje 

met het paard van Sinterklaas 

hij heeft 'pepernoteritus' 

dat duurt wel een week helaas 

Bonnie zegt: ik zorg wel voor hem 

tot het weer wat beter gaat 

en daarom rijdt de goede sint nu op haar 

pony door de straat 

 

 

 

Zou ik een pietje mogen zijn? 

Dag Sinterklaas 

zou ik een pietje mogen zijn 

één met een pietenpakje 

want dat lijkt me reuzefijn 

ik ben niet bang voor paarden 

en durf best op het dak 

en ik ben sterk genoeg  

om te sjouwen met de zak 

een kleine witte pieterman 

dat staat toch heel apart 

maar als dat een probléém is 

nou... dan schilder ik me zwart 
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