
Help! Het paard van Sint is ziek! 

We gingen aan de slag met het boek ‘Rikki helpt 

Sinterklaas. Er was een groot probleem! Het paard 

van Sint was ziek. Gelukkig kon Rikki helpen. Het 

paard kreeg 3 zoete wortelen en een kus op zijn 

neus!  

De kleuters verkleedden zich heel 

graag als Sint en Piet.  

Er werden ook pepernoten geproefd.  

We keken naar een filmpje over internet en zagen hoe 

je kan e-mails versturen. Wij stuurden er eentje naar 

de Sint en … We kregen er eentje terug!  



 

De kleuters telden heel wat af. Ze gaven het paard 

het juiste aantal wortelen.  

We hielpen Speelgoedpiet met de 

zakken klaar te maken. Ieder stukje 

speelgoed moest op de juiste plaats 

in de zak.  

Rikki vond de weg niet naar de stal van het paard, dus hielpen 

we hem een handje door een route uit te stippelen.  



Spelen met letters!  

We leren onze naam herken-

nen en we zochten de eerste 

letter van onze eigen naam.  

‘Sinterklaas kapoentje’ spelen op de xylofoon! Niet makkelijk hoor!  



Pietengym 

Bewegingen naboot-

sen, pakjes in de 

schoorsteen gooien, 

over het dak wande-

len en op stap gaan 

met het paard.  



Drama: op bezoek bij de Sint 

Ook enkele juffen kwam bij de 

Sint langs 

Maken van een stokpaard 

Schilderen van 

wortels 

Een pietengezicht schilderen 



Schrijfdans 

Een pietengezicht 

Cirkels tekenen in zeep met spons 

Cirkels maken met penselen en verf 

We voegen haar toe, een neus, mond, 

ogen, pietenmuts en een veer.  



Hij komt, hij komt…  

Het waren spannende momenten voor de kleuters.  

We hadden eens een videomeeting met de Sint.  

Op vrijdag 3 december begon-

nen we de dag met een  

Sintontbijt. Lekker!  



 

Op donderdag 3 december zetten we onze schoen. 

De volgende dag had piet gestrooid in onze klas en stonden er 

enkele pakjes klaar.  

We kregen een boerderij van 

playmobil en enkele barbiepop-

pen. We zijn er super blij mee!  



Leuke Sinten en Pieten in  

onze klas!  


