
Groep 1/2 Themas Feesten Sinterklaas Prentenboeken

Aadje piraatje en de stoomboot

Aadje Piraatje bevaart in dit speciale
miniboekje nog steeds de wereldzeeen op
het piratenschip van zijn vader. Maar dan
komt er een wel heel bijzondere boot
langszij: de stoomboot van Sinterklaas. De
anders zo stoere piraten staan met
knikkende knieen toe te kijken hoe Sint
aan boord van hun piratenschip klimt.
Gelukkig redt Aadje de situatie en krijgen
ook Goof-zonder-oog en Stille Cornelis
nog een pakje van de goedheilig man.
                                             

Alleen maar stoute kinderen

Sammie en Daantje willen zich verkleden
als Sint en Piet. Of nee, ze willen allebei
een pietje zijn. Ze pakken verf uit de kast.
Rood, blauw, groen, geel, wit en zwart er
zijn zoveel kleuren om uit te kiezen! Dat
wordt een gezellige knoeiboel.
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
               

Bobbi viert sinterklaas

Bobbi het beertje mag bij de intocht van
Sinterklaas en Zwarte Piet een stukje
meerijden op het paard. 's Avonds zingt hij
een liedje bij de haard en zet hij zijn laars,
met een wortel voor het paard. 's Ochtends
liggen er twee cadeautjes, voor olifantje
Ollie en voor Bobbi. Hij kan haast niet
wachten tot het pakjesavond is. 
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                               

De mantel van sinterklaas

Pieterpoes heeft honger en Sinterklaas zit
net lekker een bordje havermoutpap te
eten. Een hapje maar, denkt Pieterpoes en
springt in het bord. Nu is de mantel van
Sinterklaas helemaal vies! En het wordt
nog erger, na het wassen en drogen is hij
gekrompen. Gelukkig heeft de Weet-wel-
raad-Piet een goed idee. Hij doet een
oproep op het Sinterklaasjournaal: wie
maakt er een nieuwe mantel voor
Sinterklaas? Zal alles nog goed aflopen?
                                           

De pieten maken het bont

Als Sinterklaas op vakantie gaat, lopen alle
klusjes van Gelepiet Eduardo, Paarsepiet
Moira en Oranjepiet Sjimmie in de soep.
Alleen de Regenboogpieten kunnen nog
helpen.
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                         

Foeksia en de hoed van sinterklaas

Foeksia vindt een grote hoed in het
Heksenbos. Van wie zou hij zijn? Is het
soms de hoed van een tovenaar? Of is het
toch de hoed van iemand anders?
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 

Het boek van sint Het sinterklaas voorleesboek Karel viert sinterklaas

Prentenboeken, hier bieden we een uitgebreid aantal prentenboekjes aan in de categorie sinterklaas voor kleuters (groep 1 en 2).

Klik voor aankoop en/of meer informatie op het plaatje.
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Het grote boek van Sint, waarin staat wie
wat krijgt, is weg. Komen de pakjes nu wel
goed terecht? Grappig boekje uit de reeks
'Kleuters samenleesboek'* met links onder
de gekaderde vrolijke illustraties van Sint
en/of Piet de voorleestekst, bestaande uit
vijf korte, eenvoudige, enkelvoudige
zinnetjes met voornamelijk
eenlettergrepige woordjes in royaal
schreefloos lettertype, AVI-Start. 
                                                                   
                                       

Een gezellig boek vol leuke versjes en
verhalen over Sint en zijn pieten. Over een
pietje dat vergeten is zijn onderbroekje aan
te trekken. Over pieten die elkaar een
vrolijk kleurtje geven. En over een jongetje
dat vreselijk veel cadeautjes vraagt.
Maar... elke dag verdwijnen er pakjes op
het schip. Is er misschien een dief-piet aan
boord?
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                     

Juf begint op school over Sinterklaas en
Zwarte Piet te vertellen, wat het ook
bruikbaar maakt voor kinderen die er thuis
nog niet mee bekend zijn. Vervolgens
wordt het bekende ritueel van huiselijke
voorbereiding geschetst door liedjes
zingen, schoen zetten met tekening en
wortel erin en vol verwachting gaan slapen.
Deze keer wordt geen kachel genoemd,
wellicht handig voor (flat)kinderen met
(vloer)verwarming.
                                                                   
             

Lieve sinterklaas

Anna, over wie al meer peuterverhalen zijn
verschenen, ontmoet voor het eerst in
haar jonge leven de Sint. Samen met
mama gaat ze naar de winkel. Daar zit de
Sint op zijn lekkere stoel, omgeven door
zijn Pieterbazen. Anna mag hem een
handje geven en vertellen wat ze graag
zou willen hebben. Eenmaal thuis zet ze
haar schoen en ze wordt niet teleurgesteld:
ze krijgt snoep, een pop en een
poppenwagen.
                                                                   
                                       

Nog 13 nachtjes wakker liggen

In dit boek komt het hele
sinterklaasverhaal aan bod: de reis van
Sint en zijn pieten naar Nederland, de
aankomst in de haven, het zetten van de
schoen voorzien van een tekening of brief
voor Sinterklaas, de spanning en het
aftellen tot het heerlijk avondje, de
ontmoeting tussen de echte Sint en een
hulpsint, pakjesavond en het vertrek terug
naar Spanje.
                                                                   
                                                                   
                                                             

Pom ti dom viert sinterklaas

Je kunt het zo gek niet bedenken of Pom Ti
Dom (prinses Mieke) heeft het. En nog is
ze niet tevreden. De koning en de koningin
kunnen geen 'nee' zeggen. Het
verlanglijstje voor Sinterklaas is erg lang
en kent wensen van uiteenlopende aard:
een goocheldoos, een levende kabouter
en (later) verkering met een schildwacht.
Sint brengt haar alleen een
chocoladeletter en vertelt haar dat er veel
kinderen op de wereld zijn die helemaal
niets hebben.

Rikki helpt sinterklaas

Binnenkort komt Sinterklaas! Maar voor
het zover is, gaat Rikki met zijn mama naar
hem toe in de speelgoedwinkel. Daar hoort
Rikki dat de Sint een groot probleem heeft:
zijn paard is opeens ziek geworden. Hoe
moeten Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten
nu alle pakjes op tijd bij de
konijnenkinderen krijgen? Misschien heeft
Rikki wel een ideetje...

Saar en de sint

Saar heeft kriebels in haar buik.
Sinterklaas is in het land! Handjes geven,
liedjes zingen, tekeningen maken,
schoentjes zetten. Maar zou de sint ook bij
haar thuis op bezoek komen?
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

Sint gaat op gym

'Het is augustus en Sinterklaas verveelt
zich suf in het warme Spanje. Hij verlangt
naar zijn verjaardag. Naar de intocht met
de boot. Naar de kinderen op de kade.
'Hoelang nog?' zucht hij.'Nog
drieennegentig nachtjes, Sint,' antwoordt
de Pakjespiet. De verveling wordt
ondragelijk...
                                                                   

converted by Web2PDFConvert.com

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=9200000005428817&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=9200000026586161&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=1001004011304101&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=1001004004440079&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=9200000002208263&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=1001004006515640&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=1001004006886293&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=9200000030321264&f=PDL
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&s=25726&t=p&pid=9200000011254958&f=PDL
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


                                                                   
                                                                   
                                                                   
             

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                   

Sinterklaas

Een lust voor het oog is dit tekstloze groot
formaat kijk-en zoekboek over Sinterklaas.
Vanaf het eerste tot aan het laatste
schutblad vertelt het uitgebreid het verhaal
rond 5 december. De overvloed aan
details op de over twee pagina's
uitgebreide illustraties maakt dat er steeds
weer iets nieuws te ontdekken valt.
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                             

Sinterklaas

Het gebeurde allemaal op een
sinterklaasavond, lang, heel lang geleden.
Zo begint het sinterklaassprookje van
Herman Finkers. Een verhaal voor
kinderen en volwassenen over de
ontmoeting van Sinterklaas met negen
arme kindertjes. Natuurlijk laat de
goedheiligman deze kinderen niet aan hun
lot over.
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