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16 november 
Vraag de kinderen naar de intocht. 
Wie heeft het gezien op televisie? 
Wat is er allemaal gebeurd met de stoomboot voordat die aankwam in Nederland? 
Wat is er met de cadeautjes gebeurd? 
Kunnen de kinderen zich een paar namen herinneren? 
Weten de kinderen eigenlijk hoe Sinterklaas altijd precies weet welk cadeautje hij aan welk kind 
moet geven? 
Zou dat altijd goed gaan? 
 

17 november 
In het SJ hebben de kinderen kunnen zien dat de Pieten extra pakpapier nodig hebben. 
U kunt samen met de kinderen persoonlijk papier gaan maken. 
In het pakketje zitten sjablonen om dit papier mee te maken. 
Ook zitten er etiketten in waar de kinderen hun naam op kunnen schrijven. 
 

18 november 
Haal het klassenboek tevoorschijn. 
Maak een vergelijking met het boek van Sinterklaas. 
Welke kleur heeft het? 
wat staat er in? 
 
Pak de pen van het Sintpakket (balpoint rood met wit met daarop :sinterklaasjournaal) 
Zeg: deze ga ik gebruiken om in het klassenboek te schrijven. 
 
Kringgesprek: 
In het SJ hebben de kinderen kunnen zien wat Heimwee betekent. 
Voer een gesprek over heimwee, weten ze wat het is?, hoe voelt dat?, Wel eens meegemaakt? 
Sint en de pieten zijn best lang van huis. 
Waar wonen ze ook alweer?, zouden pieten ook heimwee hebben?, waar zullen ze dan heimwee 
naar hebben? 
Als 1 van de pieten heimwee heeft wat kunnen Sinterklaas en de andere pieten dan doen om hem te 
helpen? 
Wat doen kinderen zelf als ze heimwee hebben? 
 
 



 

19 en 20 november 
Dansje voor de sint. 
leer een liedje van Sinterklaas aan mét bewegingen!!! 
 

23 november 
Wat een rommel; de klas is ondersteboven gehaald! 
De Rommelpieten zijn geweest en.......het klassenboek is weg!! 
 

24 november 
Hoe kunnen de pieten cadeautjes blijven bezorgen zonder het Boek van Sinterklaas? 
In het boek staat van alles over jullie!...en waar halen de pieten dat cadeaupapier vandaan? 
Laat de kinderen met oplossingen komen over hoe de pieten dit allemaal voor elkaar krijgen. 
 
Het klassenboek is nog steeds verdwenen. 
Weten de kinderen al waar het is? 
Hoe moet u nu de gegevens van de kinderen bijhouden? 
We hebben alleen nog maar de sinterklaaspen. 
Van u als leerkracht vraagt het enige inspanning om tot het moment waarop het klassenboek weer 
terug is een schaduwadministratie bij te houden! 
 

25 november 
Zielepiet heeft nog steeds heimwee en sinterklaas doet heel geheimzinnig. 
Kunnen de kinderen raden waar Sinterklaas mee bezig is? 
Vraag de kinderen wat zij doen als ze heimwee hebben. 
Helpt het dan om een liedje te zingen? 
of naar een foto te kijken? of iemand op te bellen? 
 

26 november 
Bespreek met de kinderen hoe ze denken dat het klassenboek is geleend door de pieten 
Is dit gedaan door nette pieten of door rommelpieten 
Laat de kinderen in een grote ruimte (speelzaal) voordoen hoe zij denken dat de pieten het 
klassenboek zijn komen halen. 
Kunnen zij net zo goed sluipen/klimmen/verstoppen/rennen?(pietengym) 
 

27 november  
Kringgesprek 
Zielepiet heeft nog steeds heimwee, het wordt steeds erger. 
Hij wil graag terug naar spanje 
Waarom heeft Zielepiet heimwee naar Spanje? 
Zijn huis/moeder/knuffel? 
Weten de kinderen eigenlijk wel hoe de pieten leven in Spanje? 
Hoe zou hun huis eruit zien? 
Wonen ze allemaal bij elkaar? 
Wat doen ze het hele jaar door in Spanje. 
 
Een heel speciaal cadeau: 
Maak samen met de klas één groot cadeau voor Zielepiet. 
Bedenk samen met de kinderen waar hij op dit moment heel blij mee zal zijn. 
Waardoor zal zijn heimwee overgaan? 
Doe dit samen met een brief voor Zielepiet in een schoen. 
Als Zielepiet dit cadeau ophaalt laat hij een paar verfrommelde zakdoekjes achter en een brief 
waarin staat: 
Lieve juf/meester en kinderen,ik heb jullie cadeau gevonden. Ik moest weer heel hard huilen omdat ik 
het zo mooi vond. Dank jullie wel! 
 
 
 



 

30 november 
Tellen en tekenen. 
In het SJ heeft u kunnen zien dat de cadeautjes op zijn!!! 
Denken de kinderen dat Sinterklaas nu terug zal gaan naar Spanje? 
Zouden ze teveel cadeautjes hebben gevraagd?? 
Wat denken de kinderen dat er is gebeurd? 
 

1 december 
Kringgesprek 
In het SJ is er weer van alles gebeurd. 
Dachten de kinderen dat Sinterklaas terug zou gaan naar Spanje? 
Wie brengt Sinterklaas een geheim bezoekje en hoe gaat het nu met Zielepiet? 
Wat heeft u allemaal in de klas gedaan om Zielepiet op te vrolijken? 
Heeft dit gewerkt? 
 

2 december 
De pieten hebben vandaag de klassenboeken niet meer nodig en dus kunnen ze terug. 
Dit kan vandaag of morgen in uw schoen, zomaar op zijn vaste plaats of  
het komt bij een piet uit de zak rollen wanneer Sinterklaas bij u op bezoek komt. 
 
Behangrolpapier: 
Er moet nog steeds pakpapier gemaakt worden, dit kan met sjablonen op behangpapier. 
Wat zullen de pieten hier blij mee zijn! 
Stop het papier in een schoen in de Sinthoek in uw klas. 
 

3 december 
In het SJ heeft u kunnen zien dat Zielepietje verwenen is. 
waar kan hij zijn?, was dat wel slim van hem? wat moeten de andere pieten nu doen? 
en wat vindt Sinterklaas ervan? 
 

4 december 
Vertel Sinterklaas over de voorstelling die u samen met de kinderen voor hem heeft gemaakt. 
Sint kan heerlijk in zijn versierde stoel zitten 
 
 

Wij wensen alle kinderen juffen en 
meesters 
een hele  
fijne 

Sinterklaas
!!!! 

 


