
Groep 4-5 
 

 
 

Wij hebben voor jullie sinterklaasverhalen geschreven, sinterklaaspuzzels en 

tekeningen gemaakt. 

  

Wij wensen jullie heel veel leesplezier! 

 

 

Zet de letters in de goede volgorde! 

 

hciujeps  s------- 

 

peerntnoep  p-------- 

 

itep p--- 

 

tisn  s--- 

 

delaochcoc-------- 

 

obto  b--- 

 

doro  r--- 

 

dcoa  c--- 

 

lteanm  m----- 



 

ftas  s--- 

 

mshceil  s------ 

 

lege  g--- 

 

shanna 

 

Bij sinterklaas hoort rijmen. Sam en Sophie hebben rijmwoorden opgeschreven. 

 

sinterklaas en de pieten 

Sinterklaas pietebaas, moppenbaas, Liete kaas, kiete baas, klaas.  

Kusje kusje van Sam Duncker en geschreven door Sam en Sophie. Klaar! Kusje 

voor jullie allemaal 

 

 
 

 

 

Letterhussel 

  

Aketissnrla----------- 

Sjuhcsimpe---------- 

Eonperpeotn----------- 

Eepitn------ 

Nunkidee-------- 

Otob---- 

Ekapjs------ 

Salkpseua--------- 

Mitjre------ 



Pjakseiush---------- 

Fsat 

Onchitt------- 

   

Stijn 

 

Sinterklaas - pietenbaas - haasbaas – klaasmoppenbaas. 

Er zit kaas in de vaas. 

Sinterklaas u bent lief, ik schrijf een brief  

Groetjes van Sophie 

 

5 december komt sinterklaas met een piet bij ons thuis omdat ik 2 jaar in Spanje 

heb gewoond. Hij heeft ons lang niet meer gezien. Ik vier sinterklaas met papa, 

mama en Dean. Kus Lois 

 

 
 

Sint vaart over de wilde zee. Na twee dagen was het nog wilder. Sint had een 

grote bult. Hij moest naar het ziekenhuis. Ze waren in Nederland maar Sint was 

er weer. 

Stan 

  

  



 
  

  

LETTERHUSSEL 

  

Nistreljksaa          s--------- 

Retonenpepe          p-------- 

Sejpmiuhcs          s--------- 

Wzatreipte           z---------- 

Aardp                    p--------- 

Neridkne               k--------- 

Namlet                  m------- 

Uimret                   m------- 

Oodr               r-------- 

  

duco 

 

Lieve sinterklaas, 

Gaat het goed met de pieten? Komen jullie ook bij ons op school? Hoe gaat het 

met je paard?  Groetjes Lotte 

  

 

Husselwoorden 

   

Etoreppenon       p---------- 

Alkensitras           s--------- 

Ootb                     b--- 

Nepite                  p----- 

Rdnikeen             k------- 



Eapkjs                  p----- 

Ejmitr                  m----- 

Ojmjcships         s--------- 

Akpseulas           s-------- 

 Dave 

 

Lieve sinterklaas, 

Gaat het goed met de  pieten?  Komen jullie ook bij ons 

op  school? Hoe gaat  met  je  paard? Doeg sinterklaas  en  de  pieten.   

Groetjes Evy 

 

 

Een verhaal over sinterklaas 

Sommige kinderen die denken dat sinterklaas rijk is  

maar ik denk dat niet en ik hoop dat  

ik zoet ben geweest en daarom 

zou het leuk zijn als ik een 

kado krijg van me verlanglijst 

krijg.  

Het verhaal is klaar 

lieve sinterklaas en de pieten 

Liva van der linden 

 

Lieve sinterklaas 

Ik hoop dat het nog goed komt. Sinterklaas is altijd zo leuk omdat je altijd je 

schoen mag zetten en pakjesavond is heel leuk omdat ik het met mijn neven 

en nicht en oom en tante kan vieren en ik wil al zo lang een step en Lego. 

Tara                                                                                                                       

                                                         



 

 
 

 

 
Celina wil graag dat jullie de 7 verschillen zoeken. Heb je ze al gevonden? 

 

 



 
Boudewijn heeft de kleurplaat nagemaakt die wij moesten inkleuren voor de 

intocht van Sinterklaas. Van alle kleurplaten hebben we een slinger gemaakt. 

 

 

 
 

Stan heeft een mooie tekening over Sinterklaas gemaakt. 



 
 

Mies, Teun en Floor hebben samen een woordzoeker gemaakt over Sinterklaas. 

Zelfs de namen van deze kinderen zijn erin verstopt! 



 

Yarno heeft het kasteel van Sinterklaas gebouwd. 

 

 
 

De groeten van groep 4-5! 


