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Week van 22-26 november 2021. 

Thema: Sint en Piet 

 

Deze week staat in teken van Sint en Piet. Aangezien er misschien toch al wat kleuters 

hun schoentje gezet hebben, zullen ze heel wat interesse hebben in de activiteiten die 

deze week gepland staan. 

Aan de hand van  foto’s van Sinterklaas en Piet gaan de kleuters de kledij herkennen. Ze 

benoemen de verschillende kledingstukken, bv de mijter, de mantel, de pietenmuts,…. 

Daarna spelen we met de kleuters een rollenspel.  

 

Er gaan dus heel wat Pietjes en Sinten in onze klassen te zien zijn. 

Ze sorteren ook de Sintkledij en de Pietkledij. 

We leren een leuk versje in thema. 

 

De juffen vertellen ook een verhaal: Sint vindt het te warm met 

zijn baard op het strand in Spanje.  En sommige kindjes zijn bang 

van hem…Hij wil zijn baard knippen! Maar dat vinden de pieten toch 

geen goed idee. Hij wil ook van zijn mijter en zijn staf af…oei oei 

hoe gaat dat aflopen? 

(volgende week vertellen de juffen het verdere verloop van het 

verhaal) 

De kleuters oefenen hun schrijfmotoriek door met hun vingertjes in 

bloem (= de baard ) te schrijven. 

 

Jullie  kleuter krijgt ook een aftelkalender mee naar huis. 

Zo kunnen ze de dagen aftellen wanneer de Sint naar school komt. En elke dag een 

stukje van de baard knippen. Tot dat de Sint op school komt (of online). 

 

WOENSDAG mag je kleuter als Pietje naar school komen. 

Je moet hier zeker niets speciaals voor gaan kopen! Laat je creativiteit maar de vrije 

loop      . 

Je kan een beetje bruin op gezichtje van je kleuter doen, je kleuter kleurrijke kledij 

aandoen, gekke combinaties maken met kledij, een pietenmuts (ev zelf knutselen met je 

kleuter), oorbellen,…  

In Piet zijn haren gaan we ook schrijfmotoriek doen, namelijk krulletjes maken in  

koffie. 
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We doen ook een blote voetenpad in thema Sint en Piet( en paard): 

De kleuters lopen met hun blote voetjes over wortels, een jutte zak, 

veertjes …. 

 

We maken een pietenkroon door met een speelgoedpaard te stempelen op 

de kronenstrook. 

Hiervoor mag je je kleuter DONDERDAG een plastiek speelgoedpaardje 

meegeven. Goed voorzien van naam. 

We gaan een paardje knutselen van een kartonnen bordje voor op de 

pietenkroon. 

 

Op vrijdag gaan we speculaas bakken. Dat zal smaken hmmmm. 

Achteraf gaan we ook met zoutdeeg ‘pepernoten’ maken.  

Op de volgende pagina vind je het spel memory. Deze memory kan je uitdrukken om 

samen met je kleuter te spelen. Kaartjes met de afbeelding naar onder leggen best in 2 

rijtjes zo is het makkelijker om te onthouden  en om beurt 2 kaartjes omdraaien. Als 

het 2 dezelfde zijn mag je deze houden. 
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