Stoomboot, waar ben je?
Doe-kaart bij deze aflevering
Inhoud:
Toto toetert op een kartonnen koker die hij op het strand heeft gevonden. Het lijkt
wel het geluid van de stoomboot van Sinterklaas. Prinses Sassa kijkt door de koker.
Zo lijkt het net een verrekijker. Is dat daar in de verte de stoomboot? Nee, het is
Koning Koos die voor Sint speelt. Binnen spelen Toto en prinses Sassa met twee
bakjes vol pepernoten. Ze botsen tegen elkaar op en al het strooigoed ligt op de
grond. Prinses Sassa doet ze terug in de bakjes maar Toto stopt ze niet in de bakjes
terug maar … in zijn mond.
Moeilijke woorden:
Sint, piet, stoomboot, koker, verrekijker, strooigoed, lied, zingen, pepernoten,
strooien, botsen, bakjes, tellen, eerlijk, verdelen, opeten.
Voor het kijken:
Kom de groep binnen met een mooi versierde enveloppe. In de enveloppe zit een
brief van de Sint, speciaal voor alle kinderen in de groep. In de brief staat dat de
Sint met de stoomboot onderweg is. Hij is er al bijna en kan niet wachten totdat hij
alle lieve kinderen weer ziet. Als je heel goed luistert hoor je misschien de toeter
van de stoomboot al. En, zouden Toto en Sassa de stoomboot al aan horen komen?
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Wat goed dat Sinterklaas bestaat! Een cadeautje van mama en papa is leuk, maar
een pakje van de Sint is veel spannender. Zet jij je schoentje straks ook weer
klaar? Laat het prentenboek zien. Het is een heel eenvoudig prentenboek waardoor
de peuters zélf het verhaal bij elke prent kunnen vertellen. Help ze hierbij een
handje door gerichte vragen te stellen. Wat doet Sinterklaas op deze plaat? Op wie
wachten alle kinderen? Wat komt daar aan over de zee? Waar gaat de boot
naartoe?
Taal-activiteit:
Pak al het fruit van de peuters in. Laat dan één van de peuters de fruitschaal halen.
Wat is dat? Het zijn fruitcadeautjes geworden. Dat moet een ‘grappiet’ zijn
geweest. Kunnen de peuters raden wat van wie is? En … welk fruit zit er in het
cadeautje verstopt? Misschien kun je het voelen of heel goed ruiken! Als elke
peuter zijn of haar fruit heeft gevonden kan het fruit eten beginnen.

