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Sinterklaas is weer in het land en dat betekent dat de komende periode vooral in het teken 

staat van Sinterklaas en Zwarte Piet. Er zullen pepernoten worden gebakken en 

Pietendiploma’s worden behaald. Er worden stoomboten geknutseld en in de bouwhoek 

zullen er kastelen en boten worden gebouwd, we helpen Sint met het inpakken van cadeaus, 

we zingen veel liedjes en oefenen met rijm.  

 

Ook staat er tijdens dit thema weer een letter centraal. Dit keer werken we over de letter ‘m’ 

van mijter en muts. De kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school.  

 

We lezen verschillende Sinterklaas verhalen voor en ook zullen er lessen uit de methode 

schatkist worden gegeven. 

 

Heeft u thuis Sinterklaas cd’s of andere leuke Sinterklaasspullen dan mogen die natuurlijk 

mee naar school. (zorg er wel voor dat de naam van uw kind erop vermeld staat) 

 

Woordenschat 

 

Hieronder een kleine selectie van woorden die de komende periode aan de orde zullen 

komen 

 

Sint Sinterklaas Sinterklaasfeest 5 december Sinterklaasliedje 

Staf Mijter Pepernoot Strooien Piet 

Zwarte piet Stoomboot Marsepein Suikergoed Strooigoed 

Taaitaai Schoen zetten Schoorsteen Cadeautje Inpakken 

Versieren Verkleden Schminken Aankleden Zak  

Verrassing Wensen Verlanglijstje Gedicht Rijmen 

Feest Feest vieren Viering Welkom Kunstjes 

 

 

http://www.roedel.nl/
mailto:directie@roedel.nl


 
De themabrief is terug te lezen op www.roedel.nl  

 

 

 

 

Veranderingen in de klas 

Zoals u inmiddels gemerkt heeft starten de ochtenden anders dan u gewend bent. We 

starten met een werkles tot ongeveer 09:00. Vanaf 09:00 zitten wij in de kring en vanaf 

ongeveer 09:30 hebben we nog een werkles tot aan de pauze. Ook ’s middags starten we 

met een korte werkles. We nodigen u uit om bij binnenkomst, tot de bel gaat, uw kind te 

begeleiden bij het werk.  

 

Boekentips 

 

 

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  

 

 

 

Sinterklaasversjes 

 

 

 

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 
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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 'pepernotaritus' 

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  

Zijn 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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Werkbladen en kleurplaten 
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