
 

 
 

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: 
Wij gaan tijdens dit thema onder 
andere aan de slag met het 
vergelijken van lengtes en 
oppervlaktes. Welke cadeaus 
passen in welk papier en welke 
schoorsteen is het langst of het 
kortst? Ook gaan we aan de slag 
met meetkundige figuren. Welk 
cadeau heeft de vorm van een 
driehoek?   



 

 
 

Woordenschat: 
Raden, de mijter, de baard, de snor, de stoomboot, het geld 
De schoorsteen, waarschuwen, de rechthoek, de driehoek, lang genoeg, breed 
genoeg, in het midden, links, rechts, veraf, dichtbij 
de computer, het kijkboek, de klank, terugschrijven, opbellen, e-mailen, sms’en, 
rijmen 
De koffer, de slaapkamer, logeren, laat, vroeg, de mijter, dromen, de kleren 

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

Letter van het thema: 

k 
(er mogen weer spullen  mee voor 
de lettermap) 
 

Boek van het thema: 

De kleren van 
Sinterklaas 
 


