
 
 
                                                                                                                                               

                                                            THEMABRIEF 

                              

                                                                

November 2019 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land, wij vieren dit feest ook op de peuterspeelzaal. 

Op donderdag 21 november of op vrijdag 22 november mogen de peuters hun 

schoentje/laarsje zetten bij de openhaard. Misschien dat er op maandag 25 of dinsdag 26 

november wel iets in het schoentje/laarsje ligt. 

 

Op maandag 2 december en dinsdag 3 december komt sinterklaas en zijn piet(en) op de 

peuterspeelzaal. Het feest zal tijdens de peuterspeelzaal uren gevierd worden. Uiteraard 

worden er ook weer foto’s gemaakt en deze zullen op onze site geplaatst worden. 

Vanaf onze website: www.peuterklassen.nl, kunt u via een link naar onze eigen foto site: 

www.phaedra-nas.nl/photo daar staan regelmatig nieuwe foto’s (o.a. van het vorige thema: 

Sprookjes) die op de groepen zijn genomen. Neemt u eens een kijkje op deze site. De 

gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de leidsters opvragen. 

 

Onderstaande woorden komen tijdens het thema aan bod: 

Sinterklaas  piet   het water  het paard 

De boot  zingen   de pepernoot  de zak  

De Mijter  de schoorsteen het dak   rood 

De staf   de wortel  de veer 

De baard  het cadeau  het boek  

 

 

Tips voor mama’s en papa’s 

Merkt u dat uw kind spanning heeft rond Sinterklaas dan kunt u hem/haar helpen door 

bijvoorbeeld de volgende dingen te doen: 

• Een jong kind heeft nog vaak weinig tijdsbesef. Een zelfgemaakte kalender/aftelkaart 

kan helpen de nachten tot 5 december af te tellen. 

• Haal sinterklaas niet bij de opvoeding (dreig niet, dat sinterklaas geen cadeautje geeft). 

• Dwing het kind niet om sint of piet een handje te geven. 

• Vertel dat sinterklaas iemand is die houdt van alle kinderen. 

• Uw kind voor te lezen over de sint of samen sinterklaasliedjes te zingen.

 

Het is nu nog ver weg, maar na sinterklaas komt de kerst alweer in zicht.Ook dit feest willen 

wij met elkaar vieren. In week 51, de laatste week voor de vakantie, zal er een heerlijk 

ontbijtje voor de peuters worden geserveerd. Hierover krijgt u nog nadere informatie. 

 

Op woensdag 18 december gaan we met de 3+ groepen weer kerststukjes maken. Nadere 

informatie volgt. 

 

Wij wensen u een fijne sinterklaastijd! 

http://www.peuterklassen.nl/
http://www.phaedra-nas.nl/photo

