Wil je variatie in de sint- en kersttijd?
Pepernoten bakken, pietjes plakken, verkleden als sint en piet, een mooie boot knutselen; dat zijn de jaarlijkse
activiteiten in de sinterklaastijd. Kinderen beleven er veel plezier aan in deze spannende weken. Maar is het niet
leuk, om ook eens op een andere manier met sint en kerst bezig te zijn? Het nieuwe thema van Sil op school gaat
over vervoer in de sint- en kersttijd en biedt naast traditionele ook andere activiteiten. In dit blog lees je
alternatieven ter variatie op wat je misschien al jaren doet in december.
Vervoer; Met de boot en op de fiets
Sinterklaas reist met de boot, met zijn paard, met de trein of de auto. En Piet pakt ook wel eens de fiets. En al die
pakjes die rondgebracht moeten worden. Hoe pak je dat handig aan? Na 5 december wordt het thema verder
uitgewerkt voor de kersttijd; de postbode brengt de kaarten rond met de fiets! En ook in deze tijd worden er veel
pakjes rondgebracht.
Zie ginds komt de stoomboot
Het thema start met het bouwen van de stoomboot met de hele groep. De kinderen bedenken hoe de boot eruit
moet zien en bouwen deze met bijvoorbeeld blokken, dozen, karton en lappen stof. Deze activiteit zorgt meteen
voor grote betrokkenheid bij het thema. En de boot is een leuke speelplek gedurende het thema.

Fiets, bus, politieauto…
Het thema vervoer wordt verder uitgewerkt in het prentenboekverhaal. Sil en Lis zijn met de fiets op weg naar de
stoomboot van Sinterklaas, maar ze krijgen een lekke band. Gelukkig kunnen ze de bus pakken. En het laatste
stukje rijden ze mee in de politieauto. Gelukt! En net op tijd!
De cadeautjestrein
In één van de activiteiten spelen de kinderen met een trein vol cadeautjes; de activiteit is uitgewerkt als begeleid
spel in de kleine groep. Sint en de pieten hebben hulp nodig. De kinderen helpen met het vervoeren van
cadeautjes. Je maakt in deze activiteit gebruik van een speelgoedtrein en Lego- of Duploblokjes. Of van
cadeautjes die de kinderen knutselen. Uitproberen? Download de activiteit De Cadeautjestrein.

Wil je na deze activiteit Sil op school wat langer uitproberen? Bekijk nu het proefthema Sil
maakt schoon.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
Tekst: Liesbeth Delgijer, Uitgever, CED-Groep
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