
 

 

Sinterklaas is weer in het land! 

Ook dit jaar vieren we met z’n allen weer Sinterklaas op ‘t Hummelhonk. Het is voor de kinderen een 

spannende, maar ook een hele gezellige en leuke periode. 

Het piramide project waar we nu mee aan de slag gaan, gaat over Sinterklaas.  

Samen met de kinderen gaan we de speelgroep gezellig versieren. Op de speelgroep zijn 

verkleedkleren aanwezig, zodat de kinderen zich kunnen verkleden als Sinterklaas of Zwarte Piet. We 

leren spelenderwijs nieuwe woorden door spelletjes te doen, liedjes te zingen, boekjes te lezen, te 

knutselen en in het kringetje over Sint en Piet te praten . Op de peuterspeelgroep gaan we ook de 

verjaardag van Sinterklaas vieren.  

Het boek dat in deze weken centraal staat is: Bobbi viert Sinterklaas 

  
 
Bobbi staat heel blij te springen 
en hij zingt een vrolijk lied. 
Dan roept Bobbi: ‘Kijk daar zijn ze: 
Sinterklaas en Zwarte Piet!’ 

Bobbi is bij de intocht van Sinterklaas. Sinterklaas komt aanrijden op zijn paard en vraagt aan Bobbi 

of hij een stukje mee wil rijden op het paard. Daar kan Bobbi geen nee tegen zeggen!  Bobbi vind de 

veer van Zwarte Piet en bedenkt een manier om de veer terug te kunnen geven. Bobbi zet zijn 

schoentje en speelt Zwarte Piet met zijn nieuwe pietenpak. Ook viert hij pakjesavond, want Sint en 

Piet vergeten Bobbi niet.   



 

 

Een aantal woorden die hierin aan bod komen zijn: 

 

Aankomst boot, Sinterklaas, Zwarte Piet, Paard, rijden op het paard, pepernoten, handvol, helft, 

veer, iets verliezen, laars, schoen zetten, haard, wortel, ’s Morgens, cadeautjes, pietenpak, de zak 

van Zwarte Piet, verkleden, pakjesavond, gebons. 

Boeken die u met uw peuter kunt lezen/bekijken: 
Lieve sinterklaas (Kathleen Amant) 
Rikkie helpt Sinterklaas (Guido van Genechten) 
Bobbi viert Sinterklaas (Monica Maas)  
 

Liedjes Sinterklaas:  

 
 

Sinterklaas kapoentje,  

Gooi wat in mijn schoentje,  

Gooi wat in mijn laarsje,  

Dank u Sinterklaasje. 

Sinterklaasje bonnebonnebonne 
Gooi wat in mijn lege lege tonne 
Gooi wat in de huizen 
We zullen knabbelen als muizen! 
 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.  
Hij brengt ook Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, 
hoe waaien de wimpels al heen en al weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leuke activiteiten voor thuis:  
 
Doet u thuis mee met de tradities die bij het Sinterklaasfeest horen? Maak met uw kind een tekening 
voor Sinterklaas, zet de schoen met een wortel voor het paard, boekjes lezen, Sinterklaas liedjes 
zingen, pepernoten bakken, balanceren als pietjes.  
 

 



 

 

  

 


