
Thema november: Eten en drinken, Sinterklaas 

Reuzengroep 

 Week 45: Proeven – Smaken leren kennen, spraak- 

taal ontwikkeling (benoemen smaken) 

De kinderen deden erg goed mee! We hebben ze 

eerst zout en suiker laten proeven. Vervolgens 

hebben we ze dingen laten proeven en vroegen we of 

het naar suiker of naar zout smaakte. Het was 

duidelijk dat ze allemaal nog niet zo goed smaken 

kunnen herkennen, maar ze deden erg hun best en 

leken het steeds beter door te krijgen.   

 Week 46: Pannetje  eten – Fijne motoriek 

Het herkennen van de eetbare producten was nog niet altijd even makkelijk voor iedereen. 

Bij het opplakken hebben we de kinderen onder de 3 jaar nog wel geholpen, zij hebben de 

neiging om alle plaatjes over elkaar heen te plakken. Je ziet hier dus echt een verschil in 

motorische ontwikkeling tussen de 2 en  jarigen en in het begrip van de opdracht. De 

kleintjes vinden vooral het opsmeren van de lijm erg leuk. 

 Week 47: Boterham  maken – Fijne motoriek 

Onze stagiaire Wies heeft deze activiteit verzonnen. Ook bij deze activiteit was het leukste 

om alle lijm uit te smeren en het er natuurlijk zo dik op te smeren dat het potje in één keer 

leeg is. Het is wel leuk om te zien dat de grotere kinderen steeds beter begrijpen dat ze maar 

een klein beetje lijm nodig hebben om iets vast te plakken.  

 Week 48: Speculaas bakken – Kookvaardigheden en  smaken ontdekken 

Helaas is deze activiteit in het water gevallen. Deze week was enorm druk met al de 

voorbereiden voor de komst van de Zwarte Pieten en Sinterklaas op de themamiddag en op 

vrijdag. We hebben natuurlijk wel andere leuke activiteiten gedaan zoals mooie tekeningen 

gemaakt voor Sinterklaas.  

 

Rick’s feestje 

Vandaag is Zwarte Piet langs geweest. Hij heeft ons pietengym 
gegeven. Daar hebben de kinderen echt veel van geleerd, 
zoals op daken klimmen, pakjes in de schoorsteen gooien, 
koprollen maken en dansen. Natuurlijk heel goed voor de 
motorische ontwikkeling van de kinderen. Iedereen vond dit 
erg leuk om te doen, ze hebben goed kunnen oefenen met 
deze vaardigheden. Daarna zijn we pietenmutsen gaan 
knutselen, dat is wat meer voor de fijne motoriek. En zo kon 
iedereen zich echt als een Zwarte Piet voelen. Natuurlijk heeft 
iedereen er ook een mooi diploma aan over gehouden. En 
Zwarte Piet heeft ons nog een boekje voorgelezen, natuurlijk 
ook een hele goede basis voor de ontluikende geletterdheid 
van de kinderen. 
 



Thema december: Sinterklaas, Kerst en Jaarwisseling! 

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan: 
 
Week 49: Sinterklaasverrassing! 
Week 50: Kerststalletjes knutselen 
Week 51: Kerstverrassing! 
Week 52: Kerstontbijt 
 
Voor veel kinderen is december een hectische 
maand. Eerst Sinterklaas, dan Kerst en ook nog 
de jaarwisseling, één groot feest! We hebben 
er voor gekozen om op de groep lekker deze 
festiviteiten mee te doen en even geen nieuw 
thema op te zetten. Zo houden we het voor de 
kinderen een beetje overzichtelijk en rustig.  


