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Startactiviteit: In tweetallen bespreken van woordkaarten en bekijken schatkist 
Eindactiviteit: Bezoek van Sinterklaas aan de klas 

Kring/gespreksactiviteiten: 
 Boeken over Sinterklaas 

 Woordenschat Sinterklaas: 

aankomst/ kleren Sint en Piet 

 Verteltafel: O, kom er eens 

kijken 

 Gesprekken over Sint en Piet 

 PPt: O, kom er eens kijken 

 Luisteroefeningen/luisterpiet 

 Voorleesverhalen 

 Auditieve oefeningen 

Sinterklaas 

Doelen: 

 Vergroten fonologische 

vaardigheden 

 Verhaal leren uitspelen 

 Leren gesprekken voeren en 

naar elkaar te luisteren 
 Boekoriëntatie  

Lees/schrijfactiviteiten: 
 Welke chocoladeletters hebben 

we nodig? 

 Woordveld maken 

 Woordenboek en woordkaarten 

 Letter: S, P herhalen en K, Z 

aanleren 

 Verlanglijstjes maken 

 

Doelen: 

 Letters S, P, Z, K herkennen 

 Boekoriëntatie 

 Betekenis geschreven taal 

 Schrijfplezier 
 Pengreep goed hanteren 

Spelactiviteiten: 
 Sinterklaas en zwarte Piet 

in de huishoek 

 Playmobil; De stoomboot in 

de haven 

 Playmobil; Pakjes voor de 

huizen 

 Verteltafel: O kom er eens 

kijken 

 Gezelschapsspelletjes over 

Sinterklaas 

Doelen: 

    Leren samen te spelen en   

     spelregels te hanteren 

    Rolverdeling leren  

    Rollenspel leren spelen en 

     verhaal van Sinterklaas   

     uitspelen 

 

Reken/wiskunde activiteiten: 
 Cijferherkenning; Sint en 

Piet zoeken de huizen 

 Welk cijfer is weg? 

Huisnummers/even en 

oneven getallen 

 Pakjes tellen 

 Pakjes inpakken; hoeveel 

papier heb je nodig? 

 Serieren met pakjes en 

de staf; van groot naar 

klein/ van lang naar kort 

 Pepernoten tellen 

 Pepernotenbingo 

Doelen: 

 Cijfers herkennen t/m 20 

 Hoeveelheden koppelen 

aan cijfers 1 – 10 

 Lang-kort/groot - klein 

 

Onderzoeksactiviteiten: 
 Pepernoten bakken 

 Voelen; Wat zit er in 

de zak? 

 

Doelen: 

 Leren herkennen 

door tast 

 Wat heb je nodig om 
pepernoten te maken 

Constructieve/beeldende 
activiteiten: 

 Kralenplanken 

 Bouwhoek: Pietenhuis 

bouwen 

 Knutselactiviteiten  

Doelen: 

 Bevorderen fijne 

motoriek 

 Leren knippen 
 Leren bouwen naar een 

opdracht 

 
Thema: Sinterklaas 

          
 


