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SINTERKLAAS 
De Nationale intocht van Sinterklaas was anders dan 
andere jaren maar Sinterklaas is gelukkig weer in het 
land. Woensdag hebben de groepen 1 t/m 4 al een 
eerste brief van Sinterklaas ontvangen!  
 
Komende week mogen de leerlingen als ze dat leuk 
vinden in Pieten of Sinterklaaspakjes gymmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanstaande woensdag, 25 november, mogen de 
leerlingen een extra schoen meenemen zodat ze hun 
schoen kunnen zetten op school en dan maar hopen 
dat er donderdag iets in gevonden wordt. 
 
Op vrijdag 4 december hopen we Sinterklaas te 
verwelkomen, maar of dat ook werkelijk is of virtueel 
gezien alle Coronamaatregelen … De leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 moeten in ieder geval een lunch mee 
naar school nemen gezien het continurooster tot 14.00 
uur. De leerlingen van de groepen 1/2 mogen deze dag 
om 12.00 uur worden opgehaald.  
 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan natuurlijk 
naar de schatkamer en hebben een voorstelling van 
Pietje Tiqué. De bovenbouw leerlingen gaan de 
surprises uitpakken en ontvangen een cadeau voor de 
klas. 
 

 
 

 
Mannetje Tique, omgetoverd tot Pietje, beleeft de 
gekste avonturen, in interactie met het publiek. In 'Durft 
Pietje wel of niet' wil Pietje dolgraag het dak op, maar 
hij durft niet. Gelukkig heeft Sinterklaas een idee.  
In 'Pietje goochelt' gaat Pietje op de goocheltoer, maar 
of dat allemaal vlekkeloos verloopt ......... 
Winnaar Tv-programma Popster 2015 
In 2015 veroverde Tique de harten van zowel jury als 
publiek en werd winnaar van het Nederlandse Tv-
programma Popster. Sindsdien heeft Tique zich ontpopt 
tot publiekslieveling en reist hij over de aardbol om het 
publiek te laten genieten van zijn capriolen.  
 

 

 

 

 

 

Agenda: 
 

Donderdag 20 november: Workshop 

Liedjesavontuur groep 

5 en 5/6 

Week van 23 november: Pietengym 

Woensdag 25 november: Schoen zetten 

Maandag 30 november: MR-vergadering 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas 

 Voorstelling Pietje 

Tique 1 t/m 4 

 Groep 1/2 tot 12.00u 

 Groepen 3 t/m 8 

continurooster tot 

14.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

LIEDJESAVONTUUR – MUZIEKMENU 

De groepen 5 en 5/6 kregen vandaag een workshop 
Liedjesavontuur (domein Zingen) van het Muziekmenu. 
Het was leuk om te zien dat deze workshop door een 
oud-leerling werd gegeven. De leerlingen leerden hoe 
je emotie kunt horen in muziek, blij/verdrietig/verliefd 
etc. en gingen natuurlijk ook zingen. 

 

 

 
WORKSHOP BEEBOTS 
De groepen 1 t/m 3 kregen afgelopen week                               
een workshop Beebots van de Nieuwe                  
Bibliotheek. Met de BeeBot leren kinderen spelende- 
wijs programmeren met hulp van een 'robot-bijtje'. De 
BeeBot is een robot-bijtje dat je kunt laten lopen met 
behulp van knoppen bovenop de BeeBot. Je kunt de 
BeeBot woorden laten maken, door hem over een mat 
met gekleurde letters te laten lopen. Maar je kunt ook 
eigen matten maken of de BeeBot door een doolhof 
laten lopen. Met al deze activiteiten leren kinderen de 
beginselen van het programmeren en wordt het logisch 

denken gestimuleerd.  

 

 
 
FILM: KONINGIN VAN NIENDORF 
De groepen 7 en 8 hebben vanmiddag de film Koningin 
van Niendorf gezien op school van de Nieuwe 
Bibliotheek. Koningin van Niendorf gaat over Lea, een 
stil maar stoer meisje dat woont in het prachtige dorpje 
Niendorf. Lea wil niet met de meiden uit haar klas op 
zomerkamp. Liever sluit ze zich aan bij de 
jongensbende van het dorp. De jongens laten haar pas 
in de bende als ze kan bewijzen dat ze niet bang is. De 
kinderen beleven spannende avonturen, ontdekken 
volwassen geheimen en bijzondere vriendschappen 
ontstaan gedurende de zomer.  
 
 

 
Mocht u spullen hiervoor hebben kunnen deze worden 
afgegeven bij Sabrina van de BSO/TSO van Flexikids 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

SINTERKLAAS SPEURTOCHT 
Leuk voor kids: een Sinterklaas speurtocht door Almere 
Centrum voor kinderen van 4 jaar t/m 10 jaar. 

Superleuke speurtocht voor gezinnen/huishouden met 
kinderen in deze Sinterklaastijd. Helpen jullie Grapjes 
Piet om de code weer te vinden? Grapjes Piet is de 
code kwijtgeraakt en niemand weet de code meer. De 
code kan alleen ontdekt worden door, in de stad, te 
speuren naar vragen en opdrachten. Tussen de vragen 
en opdrachten vinden jullie hopelijk de juiste code op 
om de kluis weer te openen voordat Sinterklaas 
erachter komt.   

– Tijdsduur +/- 1,5 uur. 
– Vragen beantwoorden 
– Foto’s en filmpjes maken onderweg 
– Diverse spellen onderweg (bijvoorbeeld memory) 
– Leuk voor deelnemers van +/- 4 t/m +/- 10 jaar 

Meer informatie zie 
website: www.speurtochtennederland.nl 

 

http://www.speurtochtennederland.nl/


 

PIETENTRAINING SEC SURVIVAL 
Vanaf 14 november kan je een speciale Pietentraining 
volgen, met een echt Pietendiploma! Een superleuk 
kinderfeestje met Sinterklaas-thema. 

Pietentraining door Survival Piet 
Leer klimmen, klauteren en pakjes bezorgen als een 
echte Piet bij Outdoor park SEC Almere. 

Sinterklaas heeft hulp nodig 
Nu Sinterklaas weer in het land is, moeten de Pieten 
flink gaan trainen om alle pakjes te bezorgen. Bij 
Outdoor park SEC Almere worden ze opgeleid door de 
Survival Pieten. Die kunnen jou en je vriendjes en 
vriendinnetjes ook opleiden tot echte Pieten. 

Pieten Diploma 
Een goede Piet kan klimmen en klauteren, valt nooit 
van het dak en zorgt dat alle pakjes heel blijven. 
Survival Piet zal jou en je vriendjes en vriendinnetjes 
dat allemaal leren. Heb je goed opgelet? Dan verdien je 
een heus Pieten Diploma!   

Dagelijks tot 5 december 11.00 - 17.00 uur 
https://www.outdoorparkalmere.nl/pietentraining  

WORKSHOP 3D-PRINTERPENTEKENEN 
(7+) 

21 november 2020, van 11:00 tot 12:30 | 
Bibliotheek Buiten of van 14.00-15.30 uur in 
Almere Stad    Kosten: € 4,- 

 
Uit deze 3D-pennen komt geen inkt maar vloeibaar 
plastic dat direct stolt maar toch flexibel blijft. Je 
ontwerp komt zo 'los' van het papier. 
Was je bij tekenen eerst nog aan papier gebonden, 
nu kom je los van het papier en krijgt je tekening een 
derde dimensie. Fantasie wordt werkelijkheid tijdens 
deze workshop van maX Music want je creaties 
worden tastbaar. Maak bijvoorbeeld sieraden, een 
telefoonhoesje, portemonnee, noem maar op. Laat je 
fantasie de vrije loop! 
 
Kosten: € 4,- 

Kaarten: verkrijgbaar via iDeal of bij de 
klantenservicebalie in de bibliotheek (alleen 
pinbetaling) 

 Koop hier je kaartje via iDeal 

SINTERKLAASCONCERT 
Op 4 december vindt een bijzonder Sinterklaas concert 

plaats in de prachtige zaal ‘De Wegwijzer’ in Almere-

Buiten. 

De Sint komt! De echte Sint komt! Geen enkele kind 
gaat dit dag zonder een cadeautje naar huis.  

Goed nieuws voor de muziekliefhebbers, die zo lang 

geen concerten hebben mogen en/of kunnen 

bezoeken.  

Dit concert wordt uitgevoerd door de Russisch-

Nederlandse sopraan Elnara Muermans, die vaak solo-

optredens geeft in de meest vooraanstaande zalen in 

Nederland en Rusland (denk aan het Nationale Opera 

in Amsterdam en het Klemlinpaleis in Moskou).  

Elnara treedt op samen met haar kinderkoor 'Grandi 

piccoli' die zij 7 jaar geleden in Almere heeft 

opgericht. Onder haar leiding zingen jonge Almeerse 

talenten met de juiste zangtechniek leuke hits in 

verschillende talen zoals: Nederlands, Engels, Italiaans 

en zelfs Russisch!  

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen in de 
zaal te krijgen, daarom kost de ticket maar €5 inclusief 
cadeautje. 

LET OP: er geleden nog maatregelen, wij mogen niet 

meer dan 30 man publiek in de zaal. Reserveer op tijd!  

Dat kan via: https://www.npka.nl/concerts 

  

SINTERKLAAS IN CORONATIJD: 23X 

LEUKE DINGEN OM THUIS TE DOEN 

5 november 2020 

Sinterklaas vaart op zaterdag 14 november 
2020 Nederland binnen met zijn 
stoomboot. Helaas moet ook de Sint zich 
aan de maatregelen houden en mag hij zijn 
verjaardag niet zo groots vieren als 
normaal. Gelukkig zijn er een heleboel 
manieren om ook thuis het sinterklaasfeest 
te vieren. Bekijk onze tips hier! 

 

https://www.outdoorparkalmere.nl/pietentraining
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=4183;a_id=2389
https://www.npka.nl/concerts


23 Sinterklaasactiviteiten voor thuis1. Nog hoeveel 
nachtjes slapen? Kunnen jouw kinderen niet wachten 
tot dat die zak vol cadeautjes voor de deur staat? Een 
aftelkalender is een leuke manier om samen naar 5 
december toe te leven. Je kunt ‘m zelf knutselen of een 
voorbeeld uitprinten. 

TIP: ben jij ook al aan het aftellen naar kerst? Wij 
verzamelden 11 toffe adventskalenders voor kinderen! 
 
 
2. We weten het, meestal gaat die zak met kruidnoten 
wel héél snel leeg ;) Maar ze smaken vast nóg 
lekkerder als je ze uit een speciaal 
kruidnotenpotje mag pakken. Laat de kinderen hun 
eigen potje beschilderen en vul ‘m daarna met sint 
snoepgoed. 
 
3. Sint komt op tv! Je kunt de Sint en zijn 
pietenvriendjes geheel coronaproof volgen vanaf je 
eigen bank tijdens het sinterklaasjournaal. Zo kun je 
tóch zien wat Sinterklaas allemaal beleeft dit jaar. 

Hier vind je nog meer Sinterklaasprogramma's, zo blijf 
je op de hoogte van alle avonturen! 
  
 
4. Soms zien we de Sint liever analoog. Haal dat 
leuke boek met sinterklaasverhalen weer eens uit de 
kast en lees elkaar voor. 
 

 
 
5. Dompel het huis onder in sinterklaassferen met 
een zelfgemaakte sinterklaasslinger. Aan de slinger 
kun je mijters, paarden, pietjes, wortels, cadeautjes en 
nog veel meer hangen. Dat ziet er gezellig uit! 
 
6. Zijn jouw kids liever Sint of een Piet? Met gekleurd 
papier en een nietmachine knutsel je thuis zo je eigen 
mijter of pietenmuts in elkaar. Ook leuk: knutsel en 
versier een schoorsteen. 

Bekijk hier hoe je een mijter knutselt! 
 
 
7. Bedenk jullie eigen regels op het 
bekende sinterklaasdobbelspel. Wat gebeurt er als je 
zes gooit? En wanneer mag je een cadeautje 
uitpakken? 
 
8. Laat de kinderen een verlanglijstje schrijven en 

pimpen met kleurtjes, stickers en plaatjes uit 
tijdschriften. Natuurlijk weet de Sint al ongeveer wat alle 
kindjes in Nederland willen hebben, maar wat extra 
hulp kan geen kwaad. 
 

 
 
9. Het is natuurlijk wel netjes als Sinterklaas de 
cadeautjes in een schone schoen kan stoppen. Poets 
voor het schoen zetten samen je schoenen mooi 
schoon. Leuk: zet gezellige sinterklaasmuziek aan op 
de achtergrond. 
 
10. Met speciale raamstiften kun je elk raam in huis 
omtoveren tot een sinterklaaskunstwerk. Teken huizen 
met Sinterklaas op het dak, de stoomboot, pakjes en 
natuurlijk het paard. Download hier de leuke gratis 
raamsjablonen van Intratuin. 
 
11. Poeh, die arme Sint en Piet moeten wel hard 
werken. Verras Sinterklaas met een lief 
cadeautje om hem te bedanken. Stop het cadeautje in 
je schoen, zodat Sinterklaas het vannacht kan vinden. 
 
12. Zelfgemaakte kruidnoten zijn vaak het 
allerlekkerste. Pas op, want als die lekkere geuren uit 
de oven komen, staat het hele gezin klaar om alles op 
te eten. 
 

 
 
13. Als je toch in de keuken staat is een 
sinterklaastaart ook een aanrader. Kies voor een taart 
met lekkere speculaaskruiden en versier deze met de 
kinderen met een mijter van marsepein. 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog/adventskalender-december-inspiratie
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Kidsproof-Almere/sinterklaas-pieten-televisie-uitzendingen
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/De-mijter-van-Sinterklaas
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/kidsproof-almere/Gratis-Sint-Dobbelspel-sinterklaas
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/kidsproof-gooi/raamtekening-sinterklaas-kerst
https://www.intratuin.nl/raamtekening
https://www.intratuin.nl/raamtekening


Heb je lekker gesmuld van de pepernoten? Misschien 
heb je ook wel lekkere trek 
in sinterklaaspannenkoeken!  
 
 
14. Sinterklaas is bijna jarig en dat mag gevierd 
worden! Versier de voordeur zodat iedereen kan zien 
dat het sinterklaastijd is. 
 
15. Plof lekker in je pyjama op de bank met een bakje 
pepernoten en een leuke sinterklaasfilm. Welke gaan 
jullie kijken? 
 
Wil jij de film helemaal in stijl kijken? Met 
deze schminktips lijk je een beetje op Sinterklaas! 
 
16. Laat de kinderen vingerpoppetjes knutselen en 
een eigen sinterklaasverhaal instuderen. Als er genoeg 
geoefend is, is het tijd voor de grote voorstelling voor 
papa en mama. 
 

 

Ben jij een echte knutsel fan? Neem eens een kijkje bij 
onze blogs, daar vind je allerlei knutselinspiratie!  
 
17. Er zijn zoveel leuke sinterklaasliedjes om mee te 
zingen. Na een paar liedjes zijn jullie zeker weten in de 
sinterklaasstemming. 
 
18. De Sint zat te denken, wat hij jou zou schenken… 
Dit keer is het jouw beurt om te dichten. Maak een 
rijmpje voor de Sint en stop deze ’s avonds in je 
schoen. 
 
19. Zet voor de kinderen een pietenparcours uit door 
het huis. Als jouw kleine Piet het parcours succesvol 
heeft volbracht, ligt er een pietendiploma klaar. Leuke 
activiteiten voor het parcours zijn: over de daken lopen, 
koprollen maken, cadeautjes inpakken, cadeautjes 
versieren, super stil lopen… 
 
20. Hebben jullie de jute zak van vorig jaar bewaard? 
Daag elkaar uit tot een wedstrijdje zaklopen in de zak 
van Sinterklaas. Pssst.. wel even opletten dat je niet 
per ongeluk meegenomen wordt naar Spanje ;) 
 

 
 
21. Help de Sint een handje met het verzamelen van 
speelgoed. In de kast ligt vast nog speelgoed waar de 
kinderen niet meer mee spelen. Zoek het samen uit en 
breng alles wat over is naar de kringloopwinkel of de 
speelgoedbank. 
 
22. Probeer te winnen met het chocolademuntjes 
spel: alle kinderen nemen een wasknijper in hun mond. 
De eerste heeft een chocolademunt in de wasknijper 
geklemd. En nu doorgeven zonder handen! 
 
23. Of speel pepernoten jeu de boules: leg een 
cadeautje op de grond. Wie gooit de pepernoot het 
dichtstbij het pakje? De winnaar mag het pakje 
openmaken. 

Of speel dit toffe pepernotenspel! 
 
 
 
 
 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Sinterklaaspannenkoek
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Sinterklaasschmink
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof/Pepernotenspel

