
SINTERKLAASWACHTKAARTEN  
 2e & 3e Kleuterklas en 1e graad Lager Onderwijs 

Geef de kinderen iets te doen tijdens het wachten!

We kennen het met zijn allen. Vele momenten van de dag moeten kinderen wachten. En dan zitten ze in 
de kring of op hun stoel gewoon wat te niksen of … ze zetten de boel op stelten ;-)

Dit pakket bevat 20 fiches met allerlei activiteiten die de kinderen op een rustige manier kunnen doen 
tijdens het wachten.

Ze hebben geen extra materiaal nodig, alles is kant en klaar.


Op elke pagina staan 2 activiteiten.

Knip alle pagina’s doormidden, lamineer, perforeer en maak er een boekje van met 

ringetjes, spanbandjes of zo …

Kies zelf hoeveel verschillende pagina’s je in één bundeltje steekt. 

Overloop vooraf natuurlijk eens de kaarten met je leerlingen zodat ze weten wat ze juist

moeten doen. 

INFO! De kaarten zijn ook bijgevoegd in A4-formaat voor klassikale instructie of als je 
ze gewoon wat groter wil (vanaf pagina 12)


Een kort overzicht …


Wijs de letters van je 
naam in volgorde aan

Toon met je vinger de 
weg om het paard naar 
de wortel te leiden

Zoekplaten: Zoek 
telkens het juiste  
aantal voorwerpen.

Woordzoeker: Zoek alle 
gevraagde woorden in 
het rooster.

Doolhofje: Breng de 
shampoo naar het 
paard.

Zoek telkens 2 dezelfde 
letterkoekjes.

Speel “Wie is het?”. 
Beschrijf een figuurtje 
aan je vriendje en laat 
hem raden wie je 
bedoelt.

Zoek telkens 2 dezelfde 
huisjes.

Zoek de woordjes die 
met de S van Sint 
beginnen. Hier staan de 
woorden er niet onder 
geschreven. 
Auditieve discriminatie

Speel “Vingertwister” 
Plaats de vingers van 1 
handje op de 
gevraagde voorwerpen 
in de bolletjes.

Praat met je vriendjes 
over de afbeeldingen. 
Maken ze je blij, boos, 
bang, verdrietig … of 
nog iets anders?

Reeksen maken: Welke 
kleur heeft het laatste 
speelgoedaapje in de 
rij?

De speelgoedtreintjes 
zijn telkens in de helft. 
Zoek telkens beide 
juiste helften.

Uit de blokkentoren is 
telkens een blokje 
verdwenen. Weet jij 
welke?

De mandarijntjes staan 
telkens in dezelfde 
volgorde van de pijlen. 
Welk rijtje mandarijnen 
hoort bij welk rijtje 
pijlen?

Match de voorwerpen 
bij het juiste getalbeeld.

 Zoek de woordjes die 
met de S van Sint 
beginnen. Hier staan de 
woorden er bij 
geschreven. 
Visuele discriminatie.

Tel de koekjes en volg 
de weg naar de kindjes 
via het juiste cijfer.

Volg de pijlen.  
Waar kom je terecht?
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