
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het downloaden van mijn product.  
Dat betekent dat je het net zo leuk vindt als ik!  

Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig 
is, heb ik hieronder een aantal regels opgesteld voor als 

je mijn producten gaat gebruiken: 
 
 

- Je mag het printen voor projecten op school of voor 
persoonlijk gebruik. Je mag het echter niet kopiëren, 
namaken, verkopen, of aanpassen en als eigen 
werk aanbieden.  

- De clipart in mijn projecten/op mijn website/op mijn 
Facebookpagina mag je tevens niet kopiëren en in 
eigen projecten gebruiken.  

- Laat altijd www.jufleontine.com onderaan de 
pagina staan. 

- Als je in je blog of op social media naar mijn 
product wilt verwijzen kan dat door duidelijk de link: 
www.jufleontine.com erbij te zetten, of d.m.v. een 
link naar het desbetreffende bericht (niet de link 
van het PDF- of ZIP-bestand gebruiken). 

 
 

Alvast bedankt en veel plezier ermee! 
 
 



 

 

Aanbieden letter van de week 
tijdens thema Sinterklaas 

 
 
Ik heb ooit bij de Hema deze leuke set 
koffertjes gekocht om de letters en cijfers van 
de week in aan te bieden. Ik maak het 
koffertje geheimzinnig in de kring open, laat 
een paar kinderen spieken wat erin zit en 
behandel het daarna klassikaal. Meestal 
zitten er kaartjes in met de letter, een woord 
met die letter en het kaartje met het 
bijbehorende klankgebaar. Hierna maken we 
samen een woordenlijst en/of zoeken we 
voorwerpen in de klas die erbij horen. Voor 
Sinterklaas wilde ik iets speciaals verzinnen.  
 
 
Nodig: 
 

- Koffertje 
- Chocoladeletter 
- Kleine items die met die letter beginnen 
- Papier 
- Stiften 
- Stempels 
- Tijdschriften 
- Letterkaartjes 
- Inpakpapier 
- Plakband  
- Klei 
- Bloem 
- Scheerschuim  
- Pepernoten 
- Lijm  
- Schrijfzand  

 
 
Letter ‘p’ 
Stel je neemt de ‘p’ als letter van de week. Dan kun je die chocoladeletter in het 
koffertje stoppen, evenals wat pepernoten, een klein pietje en een paardje. Pak de 
chocoladeletter in, zodat het nog even geheim is. Laat de inhoud van de koffer aan 
de kinderen zien. Weten ze al wat de letter van de week is? Haal alle spullen eruit en 
bespreek ze. Pak als laatste de chocoladeletter uit. Het is de letter ‘p’! Hadden ze 
dat al goed geraden? Schrijf kaartjes bij de spullen en zet ze samen op een plek in 
de klas waar ook de kinderen spullen kunnen verzamelen met de letter van de week 
(je kunt ook kinderen vragen om de kaartjes te schrijven). Dit kun je met meerdere 
letters doen. Bijvoorbeeld ook met de ‘s’ van Sinterklaas.  
Kies hierna een vervolgactiviteit (of meerdere) om de letter te laten beklijven. 



 

 

Vervolgideeën: 
 

- Maak een Padlet aan en laat kinderen samen met ouders foto’s erop zetten 
van voorwerpen die beginnen met de letter van de week. Zie mijn Padlet als 
voorbeeld: https://padlet.com/jufleontine/letterp  
 

- Laat de kinderen in de vorm van de letter gaan liggen op de grond. 
 

- Maak samen een woordenlijst met woorden die beginnen met de letter. 
Teken of plak plaatjes erbij en hang de poster in de klas. Pak die later in de 
week er nog eens bij om de woorden te bespreken. 
 

- Ga op zoek naar voorwerpen in de klas die beginnen met de letter. Leg ze bij 
de andere spullen neer met een kaartje erbij. 
 

- Zoek in tijdschriften naar plaatjes of woorden met de letter en plak ze op een 
papier (zie bijlage). 
 

- Schrijf of stempel zelf woorden (na) die beginnen met de letter. 
 

- Schrijf de letter in zand. 
 

- Maak de letter na met klei. 
 

- Schrijf de letter in scheerschuim. 
 

- Schrijf de letter in bloem (bakkerspiet heeft wat in de klas achtergelaten, dus 
dat kunnen de kinderen mooi gebruiken!). 
 

- Leg pepernoten in de vorm van de letter p of s. Plak ze eventueel met sterke 
lijm op een vel papier (zie bijlage).  

  

https://padlet.com/jufleontine/letterp


 

 

 
Bijlagen 

 
 
 
 
 

  



 

 

Plak hier plaatjes die beginnen met de letter ‘p’. 
Je mag het woord er ook onder schrijven.  



 

 

Plak hier plaatjes die beginnen met de letter ‘s’. 
Je mag het woord er ook onder schrijven.  



 

 

   



 

 

 


