
Plancius-programma  CED-Groep 

 
Themakaart 

December 
 
Aankleding van de klas 

-Maak rondom Sinterklaas een stoomboot in een hoek van de klas. Maak nep-pakjes met 

sinterklaas-inpakpapier. Hang deze aan een touw op. Doe er eventueel glinsterende lintjes aan 

waar de leerlingen naar kunnen kijken.  

-Zet rond kerst een kerstboom neer. Glinsterende (plastic) ballen en lichtjes kunnen goed de 

aandacht van de leerlingen trekken. Hang ook andere materialen in de boom, zoals stoffen 

poppetjes, waaraan de leerlingen kunnen voelen. Houd rekening met allergieën van leerlingen 

voor naalden. 
 
Dagopening 
-Kies een sint- of kerstliedje om de dag mee te beginnen. 

-Rondom kerst kunt u elke ochtend een kaarsje (in een lantaarn) aansteken. 

-Geef de leerling die aan de beurt is rondom sinterklaas een mijter op zijn hoofd. Rond kerst geeft 

u de leerling die aan de beurt is een kerstbal (plastic) in handen. 
 
Activiteiten 
-Rond sinterklaas oefenen de leerlingen met het in- en uitpakken van cadeautjes (scheuren). 

-Stop verschillende voorwerpen in de zak van sinterklaas en haal ze er met de leerlingen vol 

spanning uit. 

-Versier samen met de leerlingen de kerstboom.  

-Werk met glinsterende sterretjes. Laat ze samen met de leerling vallen op een papier met lijm en 

maak zo een kunstwerk. 

-Tips voor activiteitenkaarten: Pietenkleren, Dansen, kaarten bij subdoel ‘ruiken en proeven’. 
 
Verzorgingsmoment 
-Oefen met de leerling om voor de spiegel de mijter van de sint of een pietenmuts op te zetten. De 

leerling leert zo dat hij zichzelf in de spiegel kan zien. 

-Zorg tijdens het verzorgen voor kerstklokjes. Laat deze voor het verzorgingsmoment, tijdens en 

erna zachtjes klinken. Merkt de leerling het op en vraagt hij om herhaling? 

 

Eten en drinken 
-Bak met de leerling speculaasjes, kruidnoten en kerstkransjes. Laat hen het deeg voelen en de 

kruiden ruiken en de lekkernijen proeven. 
 

Buitenactiviteit/bewegingsactiviteit 
-Doe pietengym: Leer de leerlingen klimmen over lage obstakels (net als de pieten op de daken) 

en laat hen pakjes in een opening mikken (net als pieten in de schoorsteen). 

-Loop met de leerlingen door een woonwijk. Ga op zoek naar lichtjes en mooie versieringen. Wijs 

hen op alle versieringen die jullie zien. 

 
Dagsluiting 
Eindig de dag met het sint- of kerstliedje waarmee u was begonnen. 
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