
 

Piramidebericht  

„SINTERKLAAS 
Feest” 

Aan ouders/verzorgers,  

AGENDA: 

Sinterklaasfeest op de speelzaal (meer info zie hieronder) 02-12-’22 en 05-12-’22 
thema Kerst       12-12-’22 t/m 23-12-‘22 
Kerstvakantie       24-12-’22 t/m 08-01-’23 

Het Sinterklaasjournaal is al weer te zien op de tv. De verjaardag van Sinterklaas komt 
dichterbij. Kijk je ook elke dag samen naar het Sinterklaasjournaal? Daar kun je van 
Diewertje horen, wat het nieuws over Sinterklaas, zijn paard Ozosnel en zijn pieten is.  

We gaan langzamerhand de speelzaallokalen in Sintsfeer brengen, bekende liedjes zingen, 
knutsels maken en andere Sint- en Pietenactiviteiten doen de komende 2 weken. 



Ter afsluiting van dit thema vieren wij de verjaardag van de Sint op vrijdag- 2 en 
maandagochtend 5 december samen met de peuters, gewoon op de groep, normale tijden. 
We vieren Sinterklaas’ verjaardag (bewust zonder Sint en Piet op bezoek te krijgen) in 
de klas, omdat het voor sommige peuters toch wel een spannende tijd is en er in de groepen 
erg jonge kinderen zitten. 

juf Roelina, juf José en juf Cindy  

Begrippen die aangeboden worden zijn bijv.:  

Sinterklaas, roetveegpiet, het boek, versieren, het liedje zingen, de pakjesboot, 
zwaaien, het paard, het cadeautje, dankjewel, openmaken, inpakken, de verjaardag, de 

speelgoedwinkel 
De mijter, de mantel, de baard, strooien, de mandarijn, veel, weinig, de stoomboot, de 
schoorsteen, de wortel, je schoen zetten, het verlanglijstje, ingepakt, rondbrengen, de 

staf, de speculaas 
Vouwen, nog (aantal) nachtjes slapen, wat zie je daar?, uitdelen, de golven, de zee, de 

stoomfluit, galop, het suikerklontje, het hooi, de pepernoten, voorzichtig, de chocoladeletter, 
de schuimpjes, de marsepein, de veer 

 

Wat kun je thuis doen? 

• samen het Sinterklaasjournaal kijken om 18.00 uur op NPO 3; 

• kijk ook eens samen op http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home 

• een tekening maken voor Sint en zijn Pieten; 

• schoen zetten met daarin een wortel of hooi voor Ozosnel; 

• samen Sinterklaasliedjes zingen; 

• met jouw peuter pepernoten of speculaasjes bakken; 

• verlanglijstje maken door cadeautjes uit het Intertoys speelgoedboek te 
knippen en samen op een lijstje plakken; 

• samen leuke boekjes lezen met verhalen over Sint, zijn paard en de Pieten; 

http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home


Leuke prentenboeken zijn bijv.: 

Wanneer je met jouw peuter naar de bibliotheek gaat (lidmaatschap voor kinderen is gratis), 
kun je leuke boeken lenen over het thema ‘Sinterklaas’. 

“Het Kerst-/Sinterklaasboek voor peuters en kleuters” van Marianne Busser/Ron 
Schröder; 

“Dikkie Dik Sint en Kerst” van Jet Boeke/Arthur van Norden; 

“Bobbi viert Sinterklaas” van Ingeborg Bijlsma/Monica Maas; 

“Jop en Sinterklaas” van Esther Naalden; 

“Jip en Janneke verhalenbundel” van Annie M.G. Schmidt; 

Voorlezen  

Op de peuterspeelzaal wordt tijdens het thema voorgelezen over Sinterklaas. 
Dat gebeurt niet een keer maar meerdere keren. Zo leert jouw kind het verhaal goed kennen. 
Maar niets is zo fijn voor jouw kind als het thuis ook nog eens door jou wordt voorgelezen.  

Waarom voorlezen belangrijk is 

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen 
heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en 
ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, 
wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan 

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te 
concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook. 



Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan 
het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang 
voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van 
een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. 
Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op 
vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste 
structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een 
goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan. 

Nog even onder uw aandacht! én tips…: 

• wil je jouw peuter een sjaal en/of handschoenen 
meegeven, wanneer het kouder wordt. Wij proberen bij 
goed weer toch een frisse neus te halen buiten. 

• Leuke tip:  cd met sinterklaasliedjes nieuwe stijl…. 

• leuke liedjes nieuwe stijl om mee te zingen: https://www.youtube.com/watch?
v=VLMmw3ZYhbE&feature=youtu.be 

• op de volgende website kun je allerlei Sinterklaasliedjes vinden: https://
dekleineladder.nl/thuis/liedjes-versjes/sinterklaasliedjes-oude-en-nieuwe-
stijl/10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLMmw3ZYhbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VLMmw3ZYhbE&feature=youtu.be


Vakanties:

  

Doomijn peuterspeelzaal Rembrandtstraat 
Rembrandtstraat 2 
7948 AW Nijeveen 

(0522) 87 00 61 Rembrandtstraat 
psz.rembrandtstraat@doomijn.nl 

dinsdag- en donderdagochtend van:  08.15 - 12.15 uur 

Doomijn peuterspeelzaal Villa Kaketoe 
Dorpsstraat 41 
7948 BL Nijeveen 

(0522) 49 05 62 Villa Kaketoe 
psz.villakaketoe@doomijn.nl 

maandag- en vrijdagochtend van:  08.15 - 12.15 uur  

www.doomijn.nl

van tot en met
Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023
Pasen 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Meivakantie 29 april 2023 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli 2023 3 september 2023
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