
Sinterklaas  

Deze week was het vol spanning afwachten tot Sinterklaas zijn intrede maakte op school.  Toch gingen we 

tussen de Sinterklaasgekte ook al een beetje aan de slag om te starten met onze nieuwjaarsgeschenkjes.  

Want ook de kapoentjes geven net als Sinterklaas wel eens graag zelf een cadeau.  Benieuwd?  Nog even 

wachten…  

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Deze Sinterklaastijd is best wel spannend voor onze kleine bijtjes.  Via een 
poppenkastverhaal maken we ruimte om te praten over onze schrik voor Sinterklaas 

en zijn pieten.  En de poppenkast bleef tot groot plezier van de kapoenen ook even staan 
tijdens het hoekenwerk. 



 

 

Deze week werd het 
beduidend kouder en na een 

langere tijd buiten voelen we 
dat ook echt.  Hoog tijd om de 
warmtestenen even boven te 

halen.  Terwijl we genieten 
van de warme stenen gaan 

we ook even filosoferen met 
de kleinste kapoenen. Wat 

voelt warmte goed.  Kunnen 
we ook warmte op een andere 

manier ervaren?  Wat 

verwarmt ons hart? …  

Geen gemakkelijke oefening 
maar wat was dit leuk en 

zeer gezellig! 

En dat filosoferen bracht ons 
tot het werkje dat wij 

maakten voor het 
dienstencentrum ’t Vijverhof.  

We dachten na over een 
boodschap die wij aan enkele 
80-plussers willen bezorgen.  

Heel mooi! 



 

 

Elisa bracht het 
boekje ‘De 

Spiekpietjes’ mee naar 
school.  En wat was 

het leuk toen ook plots 
een echt spiekpietje 
opdook in onze klas 

(knuffeltje).  De 
kapoenen deden plots 

extra hun best om lief 
te zijn  

Sinterklaas bracht ons deze 
week al een leuk cadeautje.  

Een pratende kikker die zich 
dolgraag verstopt.  Elk om 

beurt mag 1 kapoen de 
kikker verstoppen.  

Vervolgens gaat de rest op 
zoek.  Maar opgepast je mag 
het niet te luid maken als je 

de kikker wil horen. Een 
uitstekende oefening op 

gericht luisteren.   Oooo wat 
is dit leuk!  



 

 

 

Geen nieuwe 
zakjestijd deze week.  

Maar we 
(her)ontdekten 

enkele 
gezelschapsspelletjes 
uit de kast.  Heerlijk 

samenwerken. 

Voor het 
komende 

winterforum 
kreeg iedere klas 

een uitdaging.  
Wij willen graag 

een plukboom 
maken.  Wat is 

dat juist?  Wel wij 
zullen een 

kerstboom aan 
onze school 

plaatsen.  Hierin 
komen 

zelfgemaakte 
versieringen.  

Heb je nood aan 
een glimlach op je 

gezicht?  Kom 
dan een 

hartverwarmend 
geschenkje 

plukken uit onze 
boom. 



 

 

 

Terwijl Lieve met 
enkele kapoenen aan de 
slag ging met speeldeeg 
voor de uitdaging van 

ons winterforum, 
mochten andere 

kapoenen met Emmy 
aan de slag om ons 

nieuwjaarsgeschenkje te 
maken.  Al een beetje 

nieuwsgierig?  Wij 
houden het alvast nog 

even geheim. 

Tijdens ons 
muzisch moment 

keken we naar 
een poppenspel en 

gingen we ook 
samen liedjes 

zingen.  
Sinterklaasliedjes 

natuurlijk! 



 

 

Maar deze week draaide alles natuurlijk rond het bezoek van Sinterklaas aan onze school.  Een moment 

waar de kapoentjes heel erg naar uitgekeken hebben.  Kijken jullie even mee naar onze foto’s? 

 

Ons bouwwerk krijgt 
steeds meer vorm. 

Het wordt een 
snoezelhuisje met 

heel wat lichtjes in. 
Hoog tijd om het 

nieuwe project aan te 
kondigen. 

   

 

Een goeie week 
geleden bracht Lea 
een zaklampje mee 
naar school.  Zo’n 

enthousiasme voor 
zo’n klein lampje.  

Deze kans kunnen we 
niet laten liggen.  
Dus gaan we van 

start met het project 
‘Licht en donker’. 

We gingen van 
start met een 

gezellig 
schoolontbijt.  Een 
Sinterklaaskoek, 

een glaasje melk of 
chocolademelk en 

heel veel 
gezelligheid en 

Sinterklaasliedjes.  
Wat een plezier!  
Ook Jef (zoontje 
van Emmy) was 
erbij en zag dat 
het goed was  



 

  

Dan was het grote moment aangebroken.  Ine bracht de goede Sint 
en zijn piet binnen in de feestzaal.  Met grote ogen en vol spanning 

keken de bijtjes hem aan.   

Sinterklaas bracht een grappige tekening mee en kon heel wat 
leuke weetjes over onze school en de begeleiders vertellen.  Heel 

grappig allemaal    

Daarna was het tijd om aan de Sint ons ingeoefend dansje te tonen.  
Wat deden de bijtjes dit al goed. 



 

 

 

Sinterklaas had heel 
wat bewondering 
voor onze mooie 
mijters.  Precies 
allemaal kleine 
Sinterklaasjes.  

Prachtig! 

   

 

Een goeie week 
geleden bracht Lea 



 

 

 

 

 

Het mooiste moment was toen onze groep alleen bij Sinterklaas en 
Piet mochten komen.  Sinterklaas keek in zijn grote boek en had wel 
over elk van ons iets leuks te vertellen.  Sommige kindjes vonden het 

best wel spannend maar gelukkig waren Céline en Emmy er ook om 
een beetje extra vertrouwen te geven.  Ze deden het super! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment om nooit meer te 
vergeten vraagt natuurlijk 

om een groepsfoto. 

Na de groepsfoto was het hoog 
tijd om de cadeautjes in 

ontvangst te nemen.  En wat 
zijn de bijtjes braaf geweest.  

We kregen maar liefst 3 
cadeautjes. 



 

 

Wat een week was dit.  Tussen alle Sinterklaasdrukte door zaten ook nog heel wat kleine gelukjes.  

Genieten jullie ook deze week even mee? 

 

 

 

 

En met de nieuwe 
cadeautjes gaan 

we natuurlijk 
onmiddellijk 
spelen in de 

hoeken.  Wat een 
plezier! 

 



Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij? 

     

 

     

 

Vanaf 7 december starten wij met het mini project Licht en donker.  Hebben jullie extra lichtjes, 

zaklampen, mooie lampjes, donkere doeken,… breng ze zeker mee.  Wij bezorgen alles terug aan 

het einde van het project.   

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 17 december: topturnhal.  Voorzien jullie gemakkelijke kledij en schoenen die gemakkelijk aan 

en uit kunnen? 

 18 december: winterforum.  Alle ouders zullen ons forum digitaal kunnen meevolgen.   

 

 

 



Schoolbrede afspraken: 

Naast de afspraken die we in onze eigen groep maken, werken wij ook steeds naar een schoolbrede 

afspraak toe.   

 


