Sinterklaas is afgelopen zaterdag ons land binnengevaren met zijn stoomboot.
Helaas moet ook de Sint zich aan de maatregelen houden en mag hij zijn verjaardag
niet zo groots vieren als normaal. Maar gelukkig kun je ook thuis helemaal in de Sinterklaasstemming
komen. Bekijk onze tips :
1. Maak een leuke aftelkalender (Je kunt ‘m zelf knutselen of een voorbeeld uitprinten)
2. Maak een leuk pepernotenpotje door deze te beschilderen en daarna te vullen met
pepernoten. Maar na het smullen wel tandjes poetsen
3. Pak het leuke boek met sinterklaasverhalen uit de kast en lees elkaar voor.
4. Versier het huis door een zelfgemaakte sinterklaasslinger, knip paardjes, pietjes, wortels, etc
uit en maak hiervan een lange slinger. Dat ziet er gezellig uit!
5. Maak met gekleurd papier je eigen mijter of pietenmuts.
6. Bedenk een sinterklaasdobbelspel met daarbij je eigen regels. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
als je zes gooit? En wanneer mag je een cadeautje uitpakken?
7. Niet onbelangrijk, een verlanglijstje schrijven. Pimp deze op met kleurtjes, stickers en
plaatjes uit tijdschriften. Duhhh natuurlijk weet de Sint al ongeveer wat alle kindjes in
Nederland willen hebben, maar wat extra hulp kan geen kwaad.
8. Met speciale raamstiften kun je elk raam omtoveren tot een sinterklaaskunstwerk.
9. Zelfgemaakte pepernoten zijn vaak het allerlekkerste. Misschien breng je ook een zakje naar
de Jeugdtandarts
10. En als je toch in de keuken staat is een sinterklaastaart ook een aanrader.
11. Sinterklaas is bijna jarig en dat mag gevierd worden! Versier de voordeur zodat iedereen kan
zien dat het sinterklaastijd is.
12. Plof lekker op de bank en kijk een leuke sinterklaasfilm. Welke gaan jullie kijken
13. 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
14. Help de Sint een handje met het verzamelen van speelgoed. In de kast ligt vast nog
speelgoed waar je niet meer mee speelt. Zoek het samen met papa of mama uit en breng
alles wat over is naar de kringloopwinkel of de speelgoedbank.
15. 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.
Fijn Sinterklaasfeest !

