Ouderbrochure ‘Sinterklaas’
Het is sinterklaastijd! Een spannende periode voor kinderen, maar ook vooral heel gezellig. Wanneer
Sinterklaas in Nederland is aangekomen beginnen we met het project Sinterklaas. We maken het bij
de gastouder heel feestelijk door alles in sinterklaassfeer te versieren. We spelen de aankomst van
Sinterklaas, we pakken zelf zogenaamde cadeautjes in, we tellen pepernoten, zingen liedjes en
spelen dat we Sint, Piet of het paard van Sinterklaas zijn. Zo raken de kinderen vertrouwd met de
gebruiken en gewoonten die bij het Sinterklaasfeest horen.

Doet u thuis mee?
Sinterklaas komt meestal op een zaterdag of zondag aan in dorp of
stad. Uw peuter zal het prachtig vinden om deze feestelijke gebeurtenis
mee te maken. Bereid uw kind goed voor. Omdat uw kind nog zo jong
is, is het niet vanzelfsprekend dat het zich nog iets herinnert van het
sinterklaasfeest van vorig jaar. Op straat zullen veel mensen op de
been zijn en er zijn Zwarte Pieten die kinderen een hand geven en
snoepjes. Misschien kijkt u samen naar de aankomst van Sinterklaas
op tv. Dan weet uw kind al iets over Sinterklaas en Zwarte Piet en is
het niet allemaal onbekend wat het bij de intocht mee gaat maken.
Doe 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, zing
sinterklaasliedjes, strooi met pepernoten en kijk ’s morgens of er wat lekkers in de schoen zit. En op
sinterklaasavond of sinterklaasochtend zijn er de cadeautjes!

Voorlezen
Bij de gastouder wordt tijdens het project een speciaal boek over Sinterklaas voorgelezen. Dat
gebeurt niet één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is
zo fijn voor uw kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Uit hetzelfde boek!
Het prentenboek over Sinterklaas waar uw kind in de groep uit wordt voorgelezen is:
Kathleen Amant  Lieve Sinterklaas  Uitgeverij Clavis peuter
Anna mag met haar mama mee naar een winkel waar Sinterklaas op bezoek
is. Anna heeft Sinterklaas nog nooit gezien dus mama legt haar uit wie dat is.
Als ze hem ziet, heeft ze kriebels in haar buik en ontdekt ze dat Sinterklaas
een witte baard en snor heeft, een rode jas, witte handschoenen en een
blinkende ring aan zijn vinger. De vrolijke mannen met kleurige pofbroeken zijn
de Zwarte Pieten. Als Anna Sint een handje geeft, vertelt hij haar dat ze een
cadeautje van hem krijgt en snoep. Dan zwaait Anna nog even naar
Sinterklaas en gaan ze weer naar huis. Thuis trekt ze haar pyjama aan en zet ze haar schoen. Als
Anna 's morgens bij haar schoentje kijkt, liggen er mandarijntjes en staat er een poppenwagen met
een pop. Dankjewel Sinterklaas!
Nog meer prentenboeken over het thema ‘Sinterklaas’ om thuis voor te lezen:
• Betty Sluyzer  Sinterklaas en Pierewiet  Uitgeverij Kimio/Mercis  Eenvoudig prentenboek
• Jet Boeke  Dikkie Dik viert Sinterklaas  Uitgeverij Gottmer  Eenvoudig prentenboek
• Marianne Busser  Het Sinterklaasboek voor peuters en kleuters  Uitgeverij The House of
Books  Prentenboek met verhaaltjes op rijm
• Liesbet Slegers  Sinterklaasje  Uitgeverij Clavis  Eenvoudig prentenboek
• Coby Hol  Pietje Pedro helpt de Sint  Uitgeverij Querido  Eenvoudig prentenboek
• Annie M.G. Schmidt  Sinterklaas komt! Jip en Janneke  Uitgeverij Querido  Eenvoudige
voorleesverhaaltjes
• Guido van Genechten  Rikki helpt Sinterklaas  Uitgeverij Clavis
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