
 

 

 

Sinterklaas. 

             

 

“Sinterklaas was weer in het land hij heeft veel 
cadeautjes rondgebracht. En iedereen was blij 
met de cadeautjes. Sinterklaas was ook bij ons 
op school geweest en had veel cadeautjes rond 



gebracht. We hebben ook opgetreden voor de 
Sint.  

          

   

“Op dinsdag 2 december 2014 kwam sinterklaas 
op school aan met zijn zwarte pieten. Ze hadden 
lekkere pepernoten en snoepgoed bij. Daarmee 
gingen ze strooien. En we gingen liedjes zingen. 
En sinterklaas zat op zijn mooie stoel en de 
zwarte pieten stonden er langs. En ze dansten 
mee op de muziek. Toen kregen we 2 zakken mee 
naar de klas. Daar zaten allemaal cadeautjes in. 



Toen we allemaal een cadeautje hadden kregen 
telden we tot 10 en toen mochten we het 
uitpakken.  
 

   

  

       

“We hebben pepernoten zuigen gespeeld. En we 
hebben memorie gespeeld. Ook hebben we 
domino gedaan. We hebben ook sjoelen met 
pepernoten gedaan. En met heel de klas 
sinterklaasganzenbord gespeeld.”  



 

    

 

We hebben een kerstboom in onze klas en een 
kersthoek. Ook hebben we een kerststal. En juf 
Janneke heeft het kerstverhaal aan 3/4 
verteld. Ze vonden het heel leuk we hebben al 
zin in donderdag op school en we hebben ook zin 
in de kerstviering ’s avonds. We gaan mooie 
kleren aandoen. 



 
    

 

Kerst in de klas 

Onze klas is al mooi versierd omdat het 
kerstmis is. En daarom zijn wij heel druk bezig 
om te knutselen en nog veel meer. Zie je die 
mooie kerstboom al staan met die mooie takken 
en hoe mooi die is versierd door 3/4a. De 
schilderijen zijn door groep 3 gemaakt en de 
sterren door groep 4. En we hebben onze eigen 
kerstlichtje en kerststukje op tafel. Onze open 
haard met echte lichtjes erin. Als je ons niet 
gelooft kijk dan zelf maar! En we krijgen zo veel 
kaartjes en dat noem je nu kerstmis! 



  

     

 

 

 

 


