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Thema Sinterklaas
19 november t/m 5 december 2018

Zaterdag 17 november zijn Sinterklaas en zijn Pieten aangekomen in Nederland! Voor ons het
startschot om ook op de Bereboot met het thema Sinterklaas aan de slag te gaan. Maandag 19
november beginnen wij het thema met een spannende activiteit en tot 5 december maken de
kinderen op allerlei verschillende manieren kennis met de traditie van Sinterklaas. Er wordt volop
geknutseld, pepernoten gebakken, natuurlijk gezongen. Ook wordt er weer flink bewogen en
worden er pietendiploma’s behaald De woorden die aan bod komen zijn onder andere: Sinterklaas
- intocht – verkleden - Piet - staf van Sinterklaas - pepernoten – cadeautjes – wortels – snoepgoed
- de zak van Sinterklaas. En vanzelfsprekend zetten we ook een keer de schoen!

De kinderen worden dagelijks voorgelezen uit het boek; Dikkie Dik viert Sinterklaas van
Jet Boeke.

https://youtu.be/KcyhgpjK0mQ  Sinterklaas
https://youtu.be/yZqd19sO0W0  Zwarte Piet

Leer via bovenstaande link samen met uw kind het gebaar
Sinterklaas en Zwarte piet

5 december is Sinterklaasviering op de Bereboot
Deze viering zal plaatsvinden van 10:00 tot 10:45 in de gymzaal van Adelante. De kinderen
die volgend jaar 4 worden hebben een uitnodiging ontvangen op de mail!

Boeken




Dikkie Dik viert Sinterklaas
Rikki helpt Sinterklaas
Sinterklaas van Charlotte Dematos

Versje

Liedje

Stippe stap
Stippe stappe, stippe stap
(Met de vingers naar boven langs de buik)
Zwarte Piet staat op de trap
(De vingers staan nu op de schouders)
Met zijn pak en met zijn zak
(Met de vingers verder naar boven)
Loopt hij boven op het dak
(Vingers staan nu boven op het hoofd)
Oeps, nu glijdt hij weer terug,
(Vingers gaan kriebelend naar beneden)
Langs je kriebel – kriebelrug

Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje,
gooi wat in mijn laarsje.
Dank u Sinterklaasje.
https://youtu.be/HCHu8n4ATyc
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne.
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
https://youtu.be/0Cl7KDQZxBE

Bewegen

Niets is zo leuk als bewegen.
Hieronder enkele beweegactiviteitjes rondom thema Sinterklaas.
 Pakjes stapelen met lege dozen of bijv. blokken
 Over de daken lopen
 Een pietenparcours door het huis, hierbij kunt u, uw kind als piet het parcours laten afleggen
met allerlei onderdelen zoals, over kussens lopen, onder tafel/stoelen door kruipen op touw
laten lopen, over een touw laten springen etc.

