
Sinterklaas Aftelactiviteitenkalender

Print de aftelkalender op A3 formaat. Iedere dag kun je met de
kinderen een datum afstrepen en tellen hoeveel dagen we nog
moeten wachten tot pakjesavond. Op alle schooldagen vind je
een activiteit of een tip om uit te voeren in je klas.

Veel plezier ermee!



Maandag 18 november
Sinterklaas is in Nederland!

Kies iedere dag twee hulpjes uit en maak van hen je hulppietjes. Ze 
krijgen een paar roetvegen, een muts en een cape.

Dinsdag 19 november
Spelen maar!

Op de website vind je allerlei leuke downloads. Vandaag kan de 
aandacht worden gericht op de memory en het kwartetspel. Leuk  
om in te zetten tijdens je werkles of inloop!  

Woensdag 20 november
De hoek in!

Vandaag gaan we lekker de bouwhoek in met een opdracht. Bouw 
de stoomboot van de Sint na met verschillende materialen of geef 
de kinderen een wat moeilijkere opdracht: Tom woont aan de 
overkant van het kanaal. De brug is kapot en staat open. Kunnen de 
kinderen iets bedenken waardoor Piet toch met de cadeautjes naar 
de overkant kan?



Donderdag 21 november
Het is tijd om de schoenen te vullen!

Zet vier schoenen klaar: een schoen van papa, een schoen van 
mama, een schoen van Bas en een schoen van Sophie. Kunnen 
de kinderen de schoenen vullen met woorden/spullen die met 
dezelfde letter beginnen als de eigenaar van de schoen?
Om het makkelijker te maken kunnen de kinderen in de klas, 
in tijdschriften en folders op zoek gaan naar cadeautjes die 
passen bij een vader, moeder, een jongen en een meisje.

Vrijdag 22 november
Eerlijk zullen we alles delen

Zwarte Piet heeft een probleem. Hij ziet twee lieve kinderen 
lopen, maar heeft maar één zak met pepernoten. Hoe zorgt hij 
ervoor dat beide kinderen evenveel pepernoten krijgen? 
Hoeveel krijgt ieder kind er? Dit kun je herhalen met drie en 
vier kinderen. Gebruik echte pepernoten of teldopjes.



Maandag 25 november
Beep-Beep Sintbot. 

Op www.meestersander.nl vind je een leuke download voor de 
beebot. Je kunt de Beebot verkleden als Sinterklaas en de Sint langs 
al zijn kamers in het Pietenhuis sturen. De opdrachten variëren van 
1 ster, die alleen maar rechte lijnen loopt, tot 3 sterren met 
meerdere bochten.

Dinsdag 26 november
Muziektips

123zing:
- Pepernoten bakken
- Hop hop hop
- Rondje Sinterklaas

En neem nog eens een kijkje op 
http://www.liedjesland.com/Liedjes/Sinterklaas/sinterklaas.htm

http://www.liedjesland.com/Liedjes/Sinterklaas/sinterklaas.htm


Woendag 27 november
Boekentips

- Boer Boris… een paard voor Sinterklaas
- Klaasje Sinterklaasje en de pakjesboot

Donderdag 28 november
Een schoencadeautje voor jou!

Op de jufSanne.co website vind je allerlei leuke downloads. 
Vandaag kan de aandacht worden gericht op het 
reeksendoolhof en het positioneerspel. Leuk  om in te zetten 
tijdens je werkles of inloop!  

Vrijdag 29 november
Schrijfdans

Met Stabilo woody´s of scheerschuim kun je schrijfpatronen 
maken op de tafel. Maak golven onder de stoomboot, rook uit 
de schoorsteen, krullen van Piet of de baard van Sinterklaas.
Natuurlijk kun je ook A3 papier pakken en deze op de tafel 
plakken.



Maandag 2 december
Digitale tips

Op www.jufsanne.com vind je een leuke digibordles met acht 
verschillende spellen waarin begrippen worden geoefend. Je 
vindt hem onder het thema Sinterklaas bij downloads.

Dinsdag 3 december
Eens wat anders

Nog twee nachtjes slapen en dan komt de Sint eindelijk op 
bezoek! Geen mutsen knutselen? Maak een ketting met hun 
naam in “chocoladeletters” of knutsel een mooie broche.

https://www.jufsanne.com/thema/sinterklaas/sinterklaas-downloads/


Woensdag 4 december
Alles klaar voor de Sint

Komt Sinterklaas morgen op school? Waarom komt hij 
eigenlijk op school? Het is 5 december en dan is de Sint jarig.
Zet een verjaardagstoel voor de Sint klaar en versier deze met 
samen met de kinderen.

Oefen samen een mooi verjaardagslied voor de Sint. Op de 
website vind je bij de downloads het lied: ´Dans je mee 
luisterpiet´.

Donderdag 5 december
Hij komt, hij komt.

Geniet vandaag samen met de kinderen van het grote feest.
Is er tijd over in het programma? Speel nog een laatste keer in 
de Sinterklaashoeken of speel nog één keer de 
Sinterklaasspellen op jufsanne.com.



Vrijdag 6 december
Dankjewel, Sint en Piet!

Vandaag is het tijd om elkaars gekregen cadeaus te 
bewonderen. Wie heeft wat gekregen en wat kun je er 
allemaal mee? Daarna is het natuurlijk hét moment om ermee 
te spelen en de cadeaus uit te testen.

Tot volgend jaar, lieve Sint en Piet!




