
dinsdag 29 november 2005 Sinterklaas

8:408:408:408:40 OnthaalOnthaalOnthaalOnthaal Kalenders - morgenliedKalenders - morgenliedKalenders - morgenliedKalenders - morgenlied

08
03

01

Ontmoeten

Zich emotioneel goed voelen>>Zich ook goed voelen zonder iets van thuis mee te brengen

Zich als persoon present stellen>>op een begrijpelijke en aanvaardbare manier voor zichzelf en 
voor anderen opkomen

Zich geborgen voelen>>Geborgenheid ervaren in een grotere groep

9:109:109:109:10 GodsdienstGodsdienstGodsdienstGodsdienst Het echte verhaal van SinterklaasHet echte verhaal van SinterklaasHet echte verhaal van SinterklaasHet echte verhaal van Sinterklaas

23

23
09 Zich verbonden voelen>>Zich verbonden voelen met de hele klas

Ervaren wat zinvol,mooi, goed, waar is>Ervaren dat mensen goede, zinvolle dingen doen

Ervaren wat zinvol,mooi, goed, waar is>>Zich uitgenodigd weten om zelf ook goede, zinvolle 
dingen te doen

9:259:259:259:25 KeuzemomentKeuzemomentKeuzemomentKeuzemoment kleurprent sint en pietkleurprent sint en pietkleurprent sint en pietkleurprent sint en piet

Zelfstandig spelen

zie ma

kleurprent voor reuzeschoen sint en piet

KeuzemomentKeuzemomentKeuzemomentKeuzemoment keuzekeuzekeuzekeuze

13
53
60

Zelfstandig spelen

Kennis en ervaringen selecteren en onderzoeken>>Ervaren dat de dingen die gebeuren een 
oorzaak en gevolg hebben

Actief exploreren met de zintuigen>>De ruimere omgeving rondom zich exploreren
Betrokken bezig zijn>>Min of meer aangehouden activiteit (routinematig maar met voortgang)

duplo en knuffelhoek 
barbie
blokken en puzzels
knip en plakken voor de sint

KeuzemomentKeuzemomentKeuzemomentKeuzemoment schilderen met waterverf de sintschilderen met waterverf de sintschilderen met waterverf de sintschilderen met waterverf de sint 4-jarigen4-jarigen4-jarigen4-jarigen

41

45

Explorerend beleven

Kleinmotorisch bewegen>>De ene hand als actiehand en de andere als steunhand gebruiken

Muzisch omgaan met materialen en beelden>>Een techniek op de juiste wijze toepassen om tot 
een gewenst resultaat te komen

10:1010:1010:1010:10 Voorbereiding speeltijdVoorbereiding speeltijdVoorbereiding speeltijdVoorbereiding speeltijd

Zelfstandig spelen

10:3510:3510:3510:35 SpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijd

Ontmoeten

10:5010:5010:5010:50 KeuzemomentKeuzemomentKeuzemomentKeuzemoment

Zelfstandig spelen

Correct en vlot kunnen opruimen

11:1511:1511:1511:15 KringgesprekjeKringgesprekjeKringgesprekjeKringgesprekje video: koekeloerevideo: koekeloerevideo: koekeloerevideo: koekeloere

06
15

Ontwikkelingsondersteunend leren

mekaar niet storen

Gevoelens bij zichzelf en bij anderen inlevend herkennenGevoelens bij zichzelf en bij anderen 
ervaren: spanning

Plezier beleven>Plezier beleven aan iets

11:3011:3011:3011:30 AankledenAankledenAankledenAankleden

Ontmoeten

11:5011:5011:5011:50 MiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauze

Zelfstandig spelen
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13:2013:2013:2013:20 BewegingsopvoedingBewegingsopvoedingBewegingsopvoedingBewegingsopvoeding juf Nicolejuf Nicolejuf Nicolejuf Nicole

Explorerend beleven

14:1514:1514:1514:15 Vrij spel in verschillende hoekenVrij spel in verschillende hoekenVrij spel in verschillende hoekenVrij spel in verschillende hoeken aan een tafelaan een tafelaan een tafelaan een tafel

04
12
02

Explorerend beleven

Zich als persoon iets waard voelen (zelfwaardegevoel)>>Zelf eenvoudige beslissingen kunnen 
nemen

Initiatief nemen>>Spontaan initiatief nemen
Gemotiveerd zijn>Interesse hebben voor wat nu gebeurt

puzzels, lego, knexx, barbie

14:3014:3014:3014:30 Voorbereiding speeltijdVoorbereiding speeltijdVoorbereiding speeltijdVoorbereiding speeltijd Koek eten - toiletbezoek - aankledenKoek eten - toiletbezoek - aankledenKoek eten - toiletbezoek - aankledenKoek eten - toiletbezoek - aankleden

Explorerend beleven

14:5014:5014:5014:50 SpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijd

Zelfstandig spelen

15:1015:1015:1015:10 VertellenVertellenVertellenVertellen bibbibbibbib

70

81

Ontwikkelingsondersteunend leren

Iets te weten komen>>Ervan genieten om in boeken via de prenten informatie op te doen

Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren>>Genieten van het vertellen van 
nieuwe, onbekende verhalen

15:2015:2015:2015:20 AankledenAankledenAankledenAankleden

78

Zelfstandig spelen

Zichzelf behelpen, zelfredzaamheid>>Zonder hulp kunnen uitvoeren

15:4015:4015:4015:40 DagafsluitingDagafsluitingDagafsluitingDagafsluiting
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Heel lang geleden werd er in Turkije, in Patara, een jongetje geboren. Hij werd Nicolaas genoemd. Hij had 
geen broertjes of zusjes. Zijn ouders waren erg rijk en Nicolaas werd erg verwend. Maar Nicolaas leerde 
wel om te delen met kinderen die het niet zo goed hadden. Die waren erg arm en hadden geen speelgoed 
en soms zelfs geen eten. Nicolaas had door zijn goedheid veel vriendjes en was nooit alleen.

Toen Nicolaas achttien jaar oud was, werden zijn ouders ziek en gingen ze dood. Hij was erg verdrietig. Zijn 
ouders hadden veel geld, huizen en een heleboel andere dingen achtergelaten. Nicolaas kon daarmee 
doen wat hij wilde.
Nicolaas besloot dat hij meer van de wereld wilde zien en ging op reis. Zijn bezittingen gaf hij aan arme 
vrienden en hij nam alleen zijn geld mee. Omdat hij niet herkend wilde worden, droeg hij oude kleding. 
Onder zijn wijde cape verborg hij de zakken met geld.
Omdat Nicolaas er niet als een rijk man uitzag, kon hij vaak niet in herbergen terecht om te slapen. Maar bij 
arme mensen was hij altijd welkom. Het weinige dat ze hadden, deelden ze met hem. Als dank liet Nicolaas 
enkele goudstukken achter op een verborgen plaats. Die werden pas gevonden als hij allang weer verder 
was gereisd.

Overal hielp Nicolaas mensen in nood. Toen dit bekend werd, kwamen allerlei mensen geld aan hem 
vragen. Helemaal geen arme mensen, maar mensen die deden alsof ze arm waren. En die eigenlijk alleen 
maar rijker wilden worden. Nicolaas ging weer op reis, naar een plek waar niemand hem kende.
Op die reis gebeurde er iets raars. Tijdens een nacht in een armzalige herberg, hoorde hij gehuil van 
kinderen. Nicolaas ging op onderzoek uit en vond drie kleine, bruine jongetjes. Ze waren opgesloten in een 
ton, omdat ze van de honger stiekem eten uit de keuken hadden gestolen.
De herbergier had ze betrapt en gezegd: 'Pas maar op, anders maak ik gehakt van jullie.' Nicolaas had 
medelijden met de jongetjes en bevrijdde ze. Hij betaalde de herbergier een paar goudstukken en nam de 
jongetjes mee op reis.

De jongetjes hielpen Nicolaas met zijn goede werk. Nicolaas gaf ze les en de jongetjes groeiden op tot 
grote mannen, die zich de knechten van Nicolaas noemden. Maar Nicolaas beschouwde ze als zijn zoons. 
Na lange tijd reizen, ging Nicolaas met zijn knechten wonen in het stadje Myra. Hij werd daar bisschop van 
een kerk. Nicolaas werd bisschop Sint Nicolaas genoemd. Hij zorgde voor de armen, kinderen, reizigers en 
zeelieden in nood. Hij werd over de hele wereld bekend en vele kerken werden naar hem genoemd. Hij 
maakte nog vele reizen. Hij werd overal herkend door zijn mooie, rode mantel, zijn mijter en zijn staf. En 
altijd waren zijn bruine knechten bij hem.

Toen de Sint moe was van al het reizen, kocht hij een paleis in Spanje. Hij ging daar wonen met zijn 
knechten en hun familie. Omdat hij te oud was om het hele jaar door mensen te ontmoeten, besloot hij één 
keer per jaar een groot feest te vieren. Voor kinderen en ook wel een beetje voor grote mensen. En dat is 
op vijf december.

Verhaaltje

Het echte verhaal van Sinterklaas
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