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Zie ginds komt...
Nog volop in de herfst maar heb jij je verlanglijstje al gemaakt?

Pietenpret
Pieten z ijn grappig, snel en lenig! De kinderen veranderen in kleine pietjes. Kunnen
z e net z o snel pakjes bez orgen, net z o lenig door de schoorsteen kruipen en net
z o veel grapjes maken als de echte pieten? Vast wel!

Piz z a-mijtertjes
Maak dit thuis maar eens na als lekker hartig hapje voor pakjesavond! Of als lunch...
Jammie!

Inkleurdobbelspel Sinterklaas
We spelen een inkleurdobbelspel. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en kleur
het bijbehorende deel van Sinterklaas in. Wie hee� als eerste Sinterklaas helemaal
ingekleurd?

Sinterklaas z oektocht
Als Sinterklaas komt, dan is hij nooit alleen. Zijn trouwe vriend Oz osnel brengt hem
overal naartoe. Zouden we in onz e buurt sporen kunnen aantre�en van Sint en z ijn
vrienden? Laten we op ontdekkingstocht gaan!

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 verlanglijstjesspel
Het team Pieten met blauwe veer en het team met de rode veer binden de strijd met
elkaar aan. Welk team van Pieten is het allerbeste in het verz amelen van speelgoed
voor alle lijstjes?

Bouwen in Sinterklaasthema
Van LEGO en Duplo kun je de mooiste creaties in Sinterklaas thema maken. Denk
bijvoorbeeld aan een pakjesboot, een mijter, een mooi pakje met een strik en nog veel
meer. We gaan lekker bouwen!

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?

Pieten parkour
Kun jij net als Piet springen, klimmen en balanceren om z o snel mogelijk van de ene
schoorsteen naar de andere schoorsteen te komen?
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Gooi een Sinterklaasverhaal
Gooi de dobbelsteen en ontdek wie je bent, waar je bent en wat er is gebeurt. Dit levert
hilarische verhalen op. Dat wordt lachen, gieren, brullen!

Eierkoek egeltjes
De stekeltjes van dit egeltje prikken niet. Ze z ijn z elfs eetbaar. Maak z elf z o'n eetbaar
beestje!

Kijkje door het sleutelgat
Door te tekenen wat jij z iet door jouw sleutelgat, kun je je eigen (fantasie)wereld
maken. Alles kan! Teken je je eigen kamer, of misschien juist wel iets heel anders?

Kleefweb / plakweb
In de herfst z ien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt z e bijna overal
tegen, wist je dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er daarom
best eentje bewaren!

Sinter-kaasbroodjes
We bakken stukjes stokbrood af met kaas. Hierop maken we Sinterklaas na met behulp
van ei en tomaat. Sinter-smullen!

Sint en Piet papiermoz aïek
Moz aïeken heb je vast wel eens van gehoord. In dez e activiteit ga je niet met kleine
steentjes aan de slag, maar ga je een pietenmuts moz aïeken met potloden en sti�en!

Smakelijke stafjes
Zin in een lekker sinterdoortje? We maken de staf van Sinterklaas na van bladerdeeg en
smikkelen het daarna lekker op. Jammie!

Finish the lyrics challenge - Sinterklaas stijl
In dez e Sinter-challenge pakken we de microfoon erbij en letten we goed op..! Stopt
de muz iek? Zing dan de z in verder. Degene die het meeste goed hee� gez ongen, wint
de challenge!

Pieten parkour
Kun jij net als Piet springen, klimmen en balanceren om z o snel mogelijk van de ene
schoorsteen naar de andere schoorsteen te komen?

 


