
 

 
 

Themabrief: Sinterklaas 
16 november – 4 december 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

                                     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Dit kunt u thuis doen: 
Niets is zo spannend als een brief krijgen van Sinterklaas zelf! Zo’n mooi 
geschreven brief met je eigen naam erboven. Bedenk hoe u een 
briefwisseling kunt houden tussen uw kind en Sinterklaas. Daar is niet 
zoveel voor nodig. Uw kind begint bijvoorbeeld met een tekening voor in 
de schoen. U speelt Sinterklaas en schrijft een mooie brief om hem/haar 
te bedanken. Schrijf vervolgens samen een brief terug aan Sinterklaas. Het 
is voor kinderen heel interessant om te zien dat woorden die je zegt 
omgezet kunnen worden in woorden die je schrijft of typt.  

 

 

Sinterklaastijd! Wat een spannende periode voor uw kind. 
Op geen enkele andere leeftijd is de magie van de 

gebruiken en rituelen rond het sinterklaasfeest zo groot. 
Daarom is het ook zo leuk om het voor de kinderen 

allemaal zo speels en vrolijk mogelijk te maken. Wij maken 
het op school in de groep heel feestelijk: we onderzoeken, 
spelen, zingen, tekenen, dansen en bewegen en doen van 

alles na wat Sint en Piet ook doen.  

Rekenen: 
We gaan veel sorteren/ordenen. 
Wat hoort bij elkaar, omdat het 
bijvoorbeeld even groot, of even dik 
is? Of misschien nog om andere 
eigenschappen? We gaan goed 
kijken, maar ook passen en meten. 
Past dit cadeautje in dit stuk 
cadeaupapier? En kan het dan in de 
kleine schoorsteen of moet het in 
de grote? 
 



 

 

Woordenschat: 
Het sinterklaasfeest, feestvieren, de cadeautjes rondbrengen, de schoen zetten, de 
staart, het snoep, geven, krijgen, zelfgemaakt, kopen 
De vorm, hoekig, de cirkel, het vierkant, passen, meten, lang, kort, te groot, te klein, 
hier, daar, tussen, op, voor, achter, boven, onder, naast, laag, hoog, wegen 
Het woord, het grote boek, de brief, de letter, aanwijzen, in stukjes 
Ziek zijn, beter maken, strooien, wit, zwart 

Belangrijke data: 
26 november: vrij, studiedag 
4 december: Bezoek Sint 
 

Letter van het thema: 

S 
(er mogen weer spullen  mee voor 
de letterparaplu) 
 

Boek van het thema: 

Amerigo is ziek 
 


