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Pepernoten cheesecake
Hmm, dat wordt smullen met dit heerlijke taartje. Lekker voor bij het heerlijke avondje!

Pepernoten sjoelen
We gaan een potje sjoelen met wel hele lekkere sjoelschijven. Wie scoort er de meeste
punten?

Bingo Sinterklaas
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met Sinterklaas.
Spannend hoor! Wie hee� er als eerste z ijn kaart vol?

Sinterklaas slinger maken
Pakjesavond is geen feest z onder versiering toch? Maak je eigen slinger van Sint en z ijn
pietjes. Leuk voor op het KDV, de BSO en voor thuis!

Verven met veren
Veren kom je overal tegen in de wereld. Je kunt er iemand mee kietelen, maar wist
je ook dat je er mee kunt verven? Een simpele, maar super leuke activiteit!

De z ak van Sinterklaas
Hebben jullie thuis nog boeken liggen van speelgoedwinkels of reclamefolders?
Neem z e maar mee. Scheur maar uit wat je graag wil hebben en plak het in de z ak
van Sinterklaas.

Sinterklaaskwartet
Heb jij van "het paard" het hoofdstel? Of heb jij van "heerlijk avondje" chocolademelk?
Er z itten 12 kwartetten in dit spel. Speel je een potje mee?

Sinterklaas tikspellen
We spelen Sinterklaas tikspellen z oals "De geheime verlos-piet" en
"Pepernoottikkertje". Doe je mee?

Moz aïek
Vandaag maken we de mooiste kunst met oude tegeltjes. Die slaan we eerst kapot om
er kleine stukjes van te maken. Daarna puz z elen we stukjes bij elkaar om een mooi
tegeltje of bloempot te maken.

Welk pietje ben ik?
Hee� jouw pietje een rode veer? Of hee� jouw pietje een blauwe muts? Speel dit leuke
spel en kom erachter welk pietje jouw tegenstander hee�!

 

Spannende maand
Dez e periode is een spannende maand voor de kinderen. We hebben ervoor gekoz  en om 
afwisselende activiteiten te doen rond om het thema  Sinterklaas. We gaan creatieve, kook en 
sport activiteiten doen dez e maand met de kinderen.
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Chocoladeletter maken
Zijn jullie ook z o gek op chocoladeletters? Je kunt z e in de winkel kopen, maar z elf
maken is natuurlijk nog leuker. Bovendien is er niets lekkerder dan een z elfgemaakte
chocoladeletter! Doe je mee?

Rijm tikkertje
Dit is een leuke variant op het spel tikkertje. Je kunt jez elf vrij rijmen! Het enige wat je
hoe� te doen is een rijmwoord noemen op het woord dat de verlosser jou vertelt.

Sinterklaas film kijken

 


