
De Spiekpietjes: SOS stoomboot

Ons nieuw thema begon met een probleem! Saar had een fles 
gevonden en er zat een brief in. Maar we konden de brief niet uit de 

fles halen! Niet met onze vingers, niet door te schudden, niet met 
een stok. We probeerden nog eens met een speelgoedzaag. Neen. Dat 
lukte allemaal niet. De kleuters waren het er wel over eens dat de 

fles stuk moest. Maar hoe? Met een hamer! 
Juf stopte de fles in een plastic zak en maakte de fles kapot met 
een hamer. Voorzichtig haalde ze de brief er uit. O jee! Sinterklaas 

was in nood. Zijn stoomboot was stuurloos! 



Op de stoomboot van Sinterklaas waren ze een 
schroefje kwijt. Maar wat is een schroef nu 

eigenlijk? 
In klas gingen we op zoek naar schroeven. We 

vonden er in de winkel, in de stoelen, . . . 
Sinterklaas had een schroefje nodig van precies 
2cm. We zochten eens in de schroevendoos en ja 
hoor. . . We vonden er eentje die precies goed was. 

Net als bij Sinterklaas op de boot hadden 
wij opeens een buis met een schroefje in. 
Hoe krijgen we het schroefje er terug uit 

zonder de buis om te draaien? 
We probeerden met een vishengel, met 
een kraanwagen, met een schepnet. We 
probeerden het er zelfs uit te toveren. 

Maar toen vonden we de oplossing... Met 
een magneethengel! 



Ook tijdens het hoekenwerk gingen 
we aan de slag met schroeven en 

magneethengels. 

Er werd ook heel wat 
geknutseld. We maakten 

onder andere een stoomboot 
en een pietenkroon. 



Kleine pieten en Sinten in de 
klas

We dachten na over hoe Sint zou 
kunnen naar ons land komen als 

de boot niet meer kan varen. 
Daarna sorteerden we de 

vervoersmiddel volgens 3 criteria: 
op het water, in de lucht, rijden. 

Breng de boot 
naar het 

spiekpietje



MARSEPEIN

Marsepein maken met juf Laurien. 
Lekker hoor! 



Voorleesweek
Tijdens de voorleesweek kwamen de leerlingen van het 5e leerjaar ons 

een verhaal voorlezen van de Spiekpietjes. Het was supergezellig! 



Sint op school
Afgelopen vrijdag, 2 december, hadden we bijzonder bezoek op school. De Sint kwam langs met 

roetpiet. 
We begonnen de dag met een gezellig ontbijt. We smulden van lekkere klaaskoeken. 

Dan was het eindelijk zover en kwam de Sint op school aan. Hij kwam met het busje, want het 
paard had zich bezeerd. We hadden een vraag voor de Sint: 'Wat was jouw lievelingsspeelgoed toen 
je klein was?' Weet je wat het antwoord was? Boten. Sint speelde graag met boten. Trots toonden 

wij onze geknutselde stoomboten aan Sint en Piet.   
 

Jacey overhandigde haar tuutje aan de 
Sint! 





Op donderdag hadden we onze 
schoen gezet. En ja hoor. . . op vrijdag 
lag er iets lekkers klaar in de klas 

voor ons. 
 

Dankjewel, lieve Sint en Piet! 

We kregen van Sint enkele 
cadeautjes voor in de klas. We 
kregen een verzorgingssetje 
voor dieren, een rubberen 

autobaan en een smartgame. 
We zijn er super blij mee! 





Er is er eentje jarig...

Feest voor Jolien! 
 

Op 3 december mocht
Jolien 4 kaarsjes 

uitblazen! Hiep hiep 
hoera!


