
  

  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week 26/11-30/11                                               Dag sinterklaas en zwartepiet 

 

Beste ouders, 

 

Het thema sinterklaas komt elk jaar opnieuw aan bod. We beleven voor het eerst bewust het hele 

gebeuren als jonge kleuter. 

We brengen alles in gereedheid voor de komst en maken uitgebreid kennis met de figuren van sint 

en piet. (uitgebreide waarneming van kledij en attributen) 

In de veilige en besloten sfeer van de klas roepen we het sinterklaasgebeuren op. (liedjes zingen en 

dansen hoort hier ook bij) 

Genieten van mooie verhalen in woord en beeld, ons inleven en verkleden als sint en piet. 

 Taalontwikkeling vanuit waarneming en muzische beleving 

- Benoemen van de kledij en de attributen 

- Rijm –en raadselspelletjes 

- Verhalen 

- Kriebelversje  
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- Speelversje 

Klik – klak – klik – klak –klik 

Ik ben de paardenpop  

Klik – klak – klik – klak –klik 

Nu ga ik in galop 

- Gesprek rond fotomateriaal van sint en piet 

- Tekenraadsels 

 

 Muzische ontwikkeling & beeldopvoeding 

- Mimespel ‘Waar is de mijter van de sint?’ 

- Poppenspel/poppenkastverhaal 

- Luisteren naar en genieten van de sinterklaasliederen 

- Dramatisatie 

- Schilderen op jute 

 

 Beweging 

- In een parcours klimmen we als zwartepiet op het klimrek en over de daken. 

- We oefenen in coördinatie en evenwicht 

- We leren doelgericht pakjes werpen (oog-handcoördinatie) in de schoorsteen 

- Hoe dragen we de zware zak? 

- We bewegen op de tippen van de tenen zodat niemand ons hoort aankomen 

 

 Mediaopvoeding 

- We grasduinen in reclamefolders 

- We bekijken beeldverhalen rond het thema 

 

 

Digitaal verhaal ‘Rikkie helpt sinterklaas’ 

https://www.youtube.com/watch?v=C5H0dkGGlBI 
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Enkele titels van verhalen die in de klas aan bod komen: 

- De mijter van Jules 

- Karel viert sinterklaas 

- Lieve sinterklaas 

 

 

  

 

Oproep – oproep – oproep – oproep: 

 

Op maandag 3 december zetten we ons schoentje klaar in de klas. Je peuter/kleuter mag een 

schoen, wortel/raap/biet/suikerklontje mee naar school brengen. 

Op donderdag 6 december in de voormiddag bezoekt hij onze school en klas. 

 

 

Volg je ons ook op onze klasblog? 

https://www.sgdegraankorrel.be/peutereerste-kleuterklas-a-juf-sylvie-juf-nimfa 

 

Vele groeten, 

 

Juf Sylvie 
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