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MAANDBLAD DECEMBER 2021 
1ste kleuterklas – juf Debora 

 
1. THEMA’S:  

 
• Sinterklaas & Piet: tafelpoppenspel: de aankomst van Sint en Piet, 

kringgesprek: wat doen Sint en Piet?  
Voorlezen van allerlei leuke Sinterklaasverhalen, het klimrek is 
omgebouwd tot een stoomboot/schoorsteen met bijhorende attributen 
waardoor de kinderen zich echt kunnen inleven in Sinterklaas en Piet, 
we verkleden ons in Sinterklaas of Piet, een kringdans ‘Hieperdepiep 
hoera voor Sinterklaas en Piet’, een bewegingsomloop zodat de 
kleuters kunnen oefenen om een echte Piet te worden, samen pakjes 
proberen in te pakken, aftellen naar het feest van Sinterklaas, start 
van de advent, TIKTAK in het thema Sinterklaas. 
 

 
• Kerstmis: advent: elke maandagmorgen steken we een kaarsje 

van de adventskrans aan en houden een korte bezinning, een 
kerstboom waarnemen en versieren, een kerststal in de klas, 
het kerstverhaal vertellen en de kleuters laten kennismaken 
met de belangrijkste personages uit het verhaal: Jozef, Maria, 
Jezus, de herders en engelen,  
het kerstverhaal dramatiseren, werken rond het verhaal ‘Kas 
viert kerstmis’ van Pauline Oud. 
Kerstfeest vieren in de klas, …  

 
 

 
 



2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN: 
 
• Een bakpietmuts knutselen,  glutenvrije brownies en koekjes bakken 
• Een gelukspotje 
• Een verrassing voor het kerstfeest 

 
Verder oefenen van kleuren, knippen, plakken, schilderen, boetseren,… 

 
 
 
3. LIEDJES: 

 
• Hieperdepiep hoera voor Sint en Piet! (en vele andere 

Sinterklaasliedjes) ☺ 
• Adventsliedje 
• Jezus wordt geboren 
 
 
 

4. VERSJES: 
 

• een Nieuwjaarsversje 
 

5.OPMERKINGEN:  
 

• Zoals jaarlijkse traditie geef ik de kleuters de kans om hun ‘tutje’ aan 
Sinterklaas af te geven.  Ik hang alle ‘tutjes’ dan aan een 
ketting zodat Sinterklaas deze kan dragen op zijn 
verjaardagsfeest.  Bespreek dit even met je kleuter, want 
eens gegeven altijd gegeven! ;-) 
De kinderen die willen ‘afkicken’ mogen hun “tutje” 
meegeven. TEN LAATSTE OP 2/12 af te geven!!! SCHRIJF 
ER DE NAAM VAN JE KLEUTER OP AUB: ik hou deze “tutjes” bij 
tot ze afzwaaien in het 6de leerjaar. Dan krijgen ze hun “tutje” terug, 
maar dat mag je uiteraard aan hen niet verklappen ☺ 
 

 
 

• 2/12: een wortel of suikerklontje of tekening of… meebrengen, want we 
zetten ons schoentje (turnpantoffeltje) klaar in de klas      . 
 



• 3/12: Sinterklaasfeest: per klasbubbel Sinterklaas en Piet een bezoekje 
brengen in zaal “De Kettinghe”, we geven onze tutjes af, in de klas 
maken we de cadeautjes van Sinterklaas en Piet open en… spelen 
maar      . 
 

• 6/12: impulsdag Sinterklaas: de kleuters mogen als Sint of Piet verkleed 
naar school komen. In onze klasbubbel hebben we een hele voormiddag 
leuke muzische activiteiten rond Sinterklaas. 
 

• 24/12: einde van de schooldag 12u 
 
 

 
 
Wie thuis zaken heeft die te maken hebben met onze klasthema’s: ALTIJD 
WELKOM!  
SCHRIJF  WEL OP ALLES EEN NAAM A.U.B ! 
 
 

Dan wens ik jullie nog gezellige kerstdagen en een gelukkig 2022. 


