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Muziekproject ‘’Zing’es’’ 
We hebben mee gedaan met het project Zing’es. Het project laat kinderen kennismaken met 
muziekonderwijs. Op school kregen de kinderen meerdere zanglessen van een vakdocent 
van de muziekschool. Er werd een muzikaal sportverhaal gepresenteerd. We volgden d.m.v. 
een terugblik de sportloopbaan van een talentvolle sporter (met rode pet op), die tot 
sportman van het jaar werd uitgeroepen. Het project werd afgesloten met alle sporters van 
groep 3, 5 en 7 vanuit de gedachte: “Meedoen is belangrijker dan winnen!”. 
De kinderen maakten op deze manier niet alleen kennis met muziek, maar ontdekten ook het 
plezier van zingen. Daarbij bracht het hen sociale vaardigheden bij zoals jezelf presenteren, 
omgaan met elkaar en samen naar een resultaat toe werken. Hierna volgde een optreden in 
de muziekschool voor alle ouders.  
 

 
Sinterklaas 

 
Schoen zetten 
Ook dit jaar mochten de kinderen natuurlijk weer hun schoentje 
zetten  De schoentjes stonden bij de open haard. Nadat wij 
Sinterklaasliedjes uit volle borst hadden gezongen, gingen de 
kinderen vol verwachting naar huis. Spannend hoor. Zullen de 
Pieten langskomen? 
En ja hoor….die nacht is de rommelpiet langs geweest! Wat een 
rommel in de klas!!! 
Alle kinderen hebben een wekkertje in hun schoen gekregen. 
 
 
 

 
 
 
Malle pietje…….gefopt!! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pepernoten bakken 

 
 
Pietengym 

 
 
 
Sinterklaasfeest 5 december. 
 
De caravan Piet kwam eindelijk te voorschijn na al die weken! Het raadsel van de caravan 
was opgelost! Pietje wilde gaan koken, maar dat ging helemaal mis. Hij kreeg een grote vlam 
in zijn pan. Gelukkig kwam net op tijd de brandweer eraan met Sinterklaas en 4 andere 
Pieten. 

 

 



Na de aankomst hebben we de hele ochtend spelletjes in de klas gedaan zoals: Sjoelen, 
speculaas versieren, Sinterklaas memory en ganzenbord, het pepernotenspel en heel veel 
pepernootjes eten. En gelukkig waren er weer genoeg lieve ouders om te helpen tijdens de 
spelletjes! 

 
Schaatsen 

 
Op woensdag 18 november hebben de kinderen 
geschaatst op de ijsbaan bij het Stadshart. Voor 
sommige kinderen was het de eerste keer op 

schaatsen, andere kinderen waren al volleerde 
schaats(t)ers. De kinderen hebben veel lol gehad, maar 
hadden het na afloop wel behoorlijk koud! 
  
 
 

Kerstdiner 18 december 
 
 



 


