
Thema December: Sinterklaas & Kerst  
 

Reuzengroep 
Week 49 Bezoek van sinterklaas: Sociale emotionele ontwikkeling  
Alle kinderen kwamen deze dag naar school voor het grote bezoek van sinterklaas en de zwarten 
pieten. En o wat vonden we het spannend allemaal toen Sinterklaas aankwam gingen we met zijn 
allen naar buiten kijken om te zien of hij er al aan kwam. Toen hij eenmaal binnen was gingen we 
met alle kinderen in een grote kring zitten en sinterklaas ging op zijn mooie stoel zitten. Hij vertelde 
over een aantal kindjes wat uit zijn grote boek en mochten ze even bij hem op schoot zitten. Je zag 
hierin heel goed het verschil 
van welke kindjes er al goed 
bekend zijn met sinterklaas en 
welke het nog spannend 
vinden en misschien nog niet 
zo vaak hebben meegemaakt. 
Ook leuk om te zien is zodra 
sinterklaas de cadeautjes ging 
uitdelen was iedereen dol 
enthousiast en kwamen ze het 
cadeautje wel pakken bij 
sinterklaas. 
 
Week 50 Kerstengel: Cognitieve ontwikkeling / fijne motorische ontwikkeling 
We gingen met de grote kindjes aan tafel zitten en vertelde en legde ze uit wat we gingen doen. We 
deden het eerst even voor hoe de kerstengel eruit moest gaan zien. En lieten ze daarna zelf 
proberen. Toen ze de engel hadden gemaakt mochten ze hem nog leuk versieren. 
 
Week 51 Kerstspel: Cognitieve ontwikkeling / sociale ontwikkeling (samenspel) 
We vertelde aan de kinderen dat we een spel gingen spelen en dat we allemaal dezelfde plaatjes bij 
elkaar moesten zoeken. We hadden allerlei plaatjes van de kerst en die dubbel uitgeprint. Toen 
deden we het eerst voor en draaide we alle plaatjes op zn kop op tafel. En mochten ze een voor een 
twee kaartjes iedere keer om draaien. En waren dit dezelfde platjes hadden ze het goed gedaan en 
mochten ze nog een keer, hierbij is het dus heel moeilijk om goed te kijken waar alle plaatjes liggen 
en dus ook onthouden. Je zag hierbij dat de grotere kinderen het al heel goed konden en ze elkaar 
ook echt hielpen met zoeken. 
 

Week 52 Kerstontbijt: Sociaal/ emotionele 
ontwikkeling  
Ook hier konden alle kindjes terug voor 
komen en gezellig met z’n allen ontbijten. We 
gingen aan de mooi gedekte tafel zitten en 
hadden allemaal lekkere broodjes, 
eierkoeken, krentenbrood, koekjes, 
chocomelk, yogi enz. Dit was een heel 
gezellige boel aan tafel en iedereen smulde 
van al het lekkers. Hier zie je ook dat de 
kindjes heel goed al samen kunnen zijn en het 
ook leuk vinden om te zien wat iedereen 
neemt op zijn of haar broodje en doet dit dan 
ook na. Na het lekkere eten gingen we nog 

een mooi kerstverhaal voorlezen bij de openhaard. Ook hier zag je dat ze heel mooi bleven zitten en 
gezamenlijk naar elkaar keken en luisterde naar het verhaal. 



Rick’s feestje 
 

10 december – Kerstboom knutselen 
Het thema waar we deze themamiddag 
mee gewerkt hebben was: kerstmis.  
De kinderen vonden het heel interessant 
en we hebben met elkaar besproken wat 
kerstmis precies is, de Kerstman komt 
cadeautjes brengen, er zijn overal lichtjes 
en de kerstboom staat er natuurlijk. Nog 
niet bij iedereen stond de kerstboom al 
op, dus dan maak je gewoon zelf alvast 
een mooie kerstboom! Dit hebben we 
gedaan d.m.v. een voorbeeld vorm 
waarop de kinderen rietjes mochten 
plakken met de goede lengte, zodat het 
er precies inpast. De goede lengte 
zoeken was nog wel wat moeilijk voor de 
meesten. Het werden kerstbomen die 
aan alle kanten uitstaken, maar dat geeft 
niks. De kerstbomen zijn hartstikke mooi 
geworden. Na het knutselen hebben we 
een boekje gelezen over kerstmis en zijn 
we nog even buiten gaan spelen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansochtenden 
 
Deze maand stond de kaboutergym in het teken van feest, sinterklaas en kerst. 
 
Dinsdag 2 december hebben we pietengym gedaan. 
Eerst hebben we alles losgemaakt op een sinterklaas liedje van 1,2,3,4,5, schud met je hele lijf…. 
Wat moeten pieten allemaal goed kunnen? Over daken kunnen lopen, door schoorstenen kruipen, 
pakjes vangen en doorgeven (heel knap ook met onze voeten), luisteren, springen van dak tot dak, 
dit hebben we allemaal gedaan en wat hebben ze het goed gedaan, we hebben ook nog zak gelopen, 
balans spelletje gedaan met kranten. Na alle inspanning hebben we even heerlijk relaxed. Het was 
een gezellige ochtend en deze super-pieten hebben dan natuurlijk ook een pietendiploma verdiend.  
Ook heb ik mijn verjaardag nog een beetje gevierd en van de kinderen een super mooie tekening 
gekregen, leuk hoor!! 
 
 



Dinsdag 9 december hebben we al een beetje in de kerstgedachten van samen gedanst. 
We hebben sterk gestaan als een kerstboom en de wandelende boom gedanst. Nou de kerstbomen 
die stonden sterk hoor!! Nu naar het thema samen, we hebben achtjes gedanst in 1 lange slang en 
elkaar goed vasthouden, nou dat was lachen en pret hebben want de laatste ging hard ;-) Ook 
hebben we een soort stoelendans gedaan, maar dan met matjes en niemand viel af, we moesten 
juist met steeds meer kinderen op minder matjes gaan zitten. Leuke uitdaging maar dat deden ze erg 
goed. Als afsluiting hebben we samen met verschillende soorten muziek gedanst op een doek en wat 
een erg leuk resultaat. 

 
 
Dinsdag 16 december      gedanst in kerstsfeer…. 
We hebben gedanst als sterretjes en we hebben samen op verschillende manieren een ster gemaakt. 
We hebben o denneboom gedanst en een boom versiert met lampjes ……en nog op andere 
kerstliedjes gedanst, jingle bel en zijn we rond gaan rijden in een arreslee met belletjes. We hadden 
ook allerlei kleuren sterren, die hebben we neergelegd en zijn we gaan dansen als de muziek stopte 
moesten de kinderen een kleur sterren zoeken totdat we alle kleuren hadden en als we ze hadden 
gooiden we ze allemaal de lucht in. 
We hebben nog met het regenboogdoek en de sterren gespeeld, doek bewegen en de sterren mogen 
er niet afvallen, harder bewegen en de sterren de lucht in en weer opvangen, onder het doek liggen 
en vallende sterren vangen. 
De dans-sterren waren helemaal moe van het spelen en hebben de les rustig afgesloten met het 
inkleuren van een sterren kleurplaat.  
Ik vond het geweldig om in het jaar 2014 deze kabouter gym lessen te mogen geven, ik heb er zo van 
genoten en ik hoop weer op veel dansplezier in 2015. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie, 
hartverwarmende en liefdevolle feestdagen met iedereen die jullie dierbaar is. Geniet ervan! 
 
Lieve groetjes Edith Elseman-kools 
Ambrozijn  www.ambrozijn-boz.nl   

    
  
 

 
 
 
 

http://www.ambrozijn-boz.nl/


Thema Januari: Winter 
 

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan:  
 

Week  1  
Vakantie (geen reuzengroep) 
Week  2 
Muts maken – Creatieve ontwikkeling  
Week  3 
Sneeuw(ballen) spelletjes – Cognitieve ontwikkeling  
Week  4 
Erwtensoep maken – Kookvaardigheid, smaakontwikkeling  
Week 5 
Winterspel – Sociale ontwikkeling 
 
Voor de themamiddag staat het volgende op de planning:  
 
Week 5 –  28 januari: Sneeuwpop knutselen – creatieve ontwikkeling  
 
 
 

 


