
Thema: Sint en Piet 

Op dinsdag deden we nog een leuke uitstap om het vorige project ‘wij worden bouwvakkers’ af te sluiten 

maar deze week werd vooral gewerkt rond Sinterklaas en Piet. Wat hadden de kapoenen een plezier. 

Samen werkten we naar ons toonmoment van vrijdag toe. Helaas strooide onze quarantaine roet in het 

eten. Toch vonden heel wat bijtjes de weg naar het digitale momentje met Sinterklaas. En zo hadden we 

toch een beetje een feestgevoel.  Kijken jullie even met ons mee naar de avonturen van deze week? 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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We zijn deze week op 
maandag 
onmiddellijk van 
start gegaan met 
onze nieuwe methode 
Krullenbol. Deze 
methode oefent op 
voorbereidend 
schrijven en loopt 
van 1ste kleuter t/m 
3de kleuter. Iedere les 
start steeds met het 
krullenbollied. Heel 
herkenbaar dus 
doorheen de jaren.                                                      



 

 

 

Onze eerste 
schrijfdans deze 
week mochten we 
uitvoeren met 
schoensmeer. Wat 
een beleving voor de 
meeste kinderen. 
Heel leuk!                                                       

We deden donderdag 
ook nog een tweede 
schrijfdans. Deze 
keer stond de 
stoomboot centraal.                                                



 

 

En de stoomboot 
inspireert hoor. Zie 
wat een mooi 
bouwwerk hier tot 
stand kwam. Ook een 
handpop van Sint en 
Piet kwamen erbij te 
kijken. Heerlijk! 

We veranderden ons 
poppenhuis in het 
huis van Sinterklaas. 
Met enkele Pieten en 
een heuse 
speelgoedkast kwam 
het rollenspel goed op 
gang.                                                   



 

 

 

Deze week gingen we 
sterk oefenen op onze 
fijne motoriek. In 
onze tuff tray 
versierden we een 
pietenmuts en een 
mijter met kleine 
knoopjes.                                                     

We gingen ook terug 
met een knipbak aan 
de beurt. Uiteraard 
mag een 
verlanglijstje met 
geschenken niet 
ontbreken tijdens dit 
thema.                                                       



 

 

 

 

De eerste kleuters 
oefenden verder op 
schrijfvaardigheden. 
Ze mochten de Piet op 
het blaadje met 
koekjes laten gooien. 
Flink gewerkt!                                                       

En met deze toffe 
kleikaart gingen we 
ook koekjes strooien. 
Deze keer mochten 
we ze eerst zelf 
rollen van plasticine 
om daarna te kleven 
op de kaart.                                                       



 

 

 

We speelden enkele 
spelletjes tijdens de 
zakjestijd. De peuters 
mochten 
experimenteren met 
een kleurenspel 
terwijl de eerste 
kleuters een telspel 
deden.                                                       

We speelden een 
bewegingsspel op 
muziek. De focus 
lag op het 
verschil tussen 
snelle muziek en 
trage muziek.                                                        



 

 

 

 

Maar we namen ook 
even de tijd om tot 
rust te komen.                                                       

Deze week gingen we 
ook van start met het 
maken van onze 
nieuwjaarsgeschenken. 
Benieuwd? Nog even 
wachten op het 
resultaat.                                                       



 

 

 

 

Maar het hoogtepunt deze week was toch wel onze uitstap 
naar de bouwwerf. Met deze uitstap hebben wij ons project 
rond bouwen afgesloten. Wat waren onze kapoenen onder de 
indruk. Een dikke merci aan de ouders van Auguste die ons 
zo hartelijk verwelkomden in hun toekomstig warme nestje.                                                       



 

 

 

 

 

We werden op de werf ontvangen door de werfleider. 
Deze echte ‘Bob De Bouwer’ liet ons heel wat interessante 
zaken zien in zijn bestelwagen om ons vervolgens mee te 
nemen op sleeptouw doorheen het nieuwe huis. Wat 
heerlijk om zo’n stoere bouwvakker helemaal op het 
niveau van onze kinderen uitleg te zien geven. Super!                                                       



 

 

 

 

 

Het nieuwe huis van 
Auguste werd aan 
een grondige 
inspectie door de 
kleuters 
onderworpen. Mooi 
om te zien hoe ze 
ervan genoten.                                                        


