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Activiteiten onderbouw  

  

 

 1. Pietenpoppenkast  

  

Opzet van de activiteit  

Het doel van deze activiteit is dat de kinderen verbanden gaan leggen tussen hetgeen ze horen en 

hetgeen ze doen. Op een, al dan niet van te voren afgesproken, manier reageren op iets wat ze horen.   

  

Uitleg van de activiteit  

Het is de bedoeling dat de kinderen poppen op stokken gaan maken. Als deze poppen klaar zijn, 

vormen de kinderen een kring en leest u het onderstaande verhaal voor. De kinderen steken tijdens 

het verhaal de poppetjes omhoog die in het verhaal genoemd worden. Er kan van tevoren ook af 

worden gesproken dat ze een speciale beweging moeten maken met de poppen. Dus als ze 

bijvoorbeeld Sinterklaas horen, dan moeten ze met de Sinterklaaspop een diepe buiging maken etc.   

Om de poppen (zie bijlage 1) te maken, worden de plaatjes ingekleurd, uitgeknipt (of geprikt) en op 

karton geplakt. Hierna kan deze op een stokje (bijv. satéprikker) bevestigd worden. Elk kind heeft 4 

poppen nodig om mee te spelen in het verhaal.   

  

  

  

TIP van Juffrouwpiet:   
• Na het luisteren van het verhaal kunnen ook zelf poppen en andere voorwerpen uit het 

verhaal gemaakt worden (bijvoorbeeld de stoomboot op een stokje). Bij de tweede keer dat 

het verhaal verteld wordt, kunnen deze zelfgemaakte dingen ook bij het verhaal worden 

gebruikt.   

• U kunt er ook voor kiezen om ieder kind 1 of 2 poppen te laten maken en de groep te 

verdelen tijdens het knutselen.   

• Uiteraard kunnen de kinderen zelf ook een verhaal verzinnen met de poppen op stokken. Je 

kunt er zelfs een poppenkastvoorstelling van maken.   

  

   

  

     Materialen: Bijlage 1, lijm, scharen, karton, satéprikkers, stiften. Op de    

     volgende bladzijde volgt het verhaal van de verdwenen staf van    

       Sinterklaas.  

  

  

  



 

 

 

    



 

 

   

Sinterklaaslessen bovenbouw   

Let op! Onthult:  

- Het geheim van Sinterklaas -  

    

Inleiding voor docenten  

  

Deze les is tot stand gekomen met behulp van geschiedkundige literatuur over Sinterklaas en 

verwoordt het verhaal van de Sint zoals men aanneemt dat het gegaan is. Naast informatie over het 

bestaan van de Sint, zijn geboorteplaats en –jaar, bestaat deze les uit enkele verhalen over de Sint die 

al lange tijd hun ronde doen en die weergeven wie hij eigenlijk was. Een boeiend stuk geschiedenis 

over een ‘levende’ legende. *  

  

Opbouw van de les  

Deze les bestaat uit acht delen met daarbij behorende vragen en opdrachten. De vragen gaan over de 

tekst. De opdrachten zijn doorgaans iets luchtiger dan de vragen en er wordt een stukje creativiteit 

verwacht. De kinderen kunnen de opdrachten en vragen bundelen in een mooi werkstuk.   

Hoewel de werkbladen zelfstandig gemaakt kunnen worden, wordt aangeraden dit klassikaal te doen. 

Dit om de reactie van de kinderen op de les te kunnen peilen en hier adequaat op te kunnen 

reageren.   

  



 

 

Opzet van de Sinterklaas les  

Met deze les, trachten we de achtergronden van het Sinterklaasfeest, op een boeiende manier over te 

brengen aan de kinderen. Het belangrijkste is dat de kinderen inzicht krijgen in verhaal achter 

Sinterklaas en dat ze de verschillende symbolen die aan bod komen, leren te begrijpen.   

  

Het sinterklaas contract  

In deze lessen wordt er vanuit gegaan dat de kinderen het geheim van Sinterklaas kennen. Dit maakt 

de lessen alleen geschikt voor ongelovige kinderen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich meer 

betrokken voelen bij het geheim en het niet verklappen op het schoolplein, bestaat het Sinterklaas 

contract. Door samen met de kinderen het belang van het geheim te bespreken en ieder kind een 

contract te laten tekenen, krijgen zij meer verantwoordelijkheid.   

 * Neem voor de bronvermelding contact op via: feest@hetlandgoedvandesint.nl 

 

 Doelstelling per les  

• Les 1. Bestaat Sinterklaas?  

De kinderen kennis laten maken met het vraagstuk of Sinterklaas nu wel of niet bestaat en 

laten brainstormen over het onderwerp.   

• Les 2. De geschiedenis van Sint-Nicolaas  

Inzicht verschaffen in het globale levensverhaal van de Sint: waar kwam hij vandaan, hoe oud is 

hij geworden, etc.   

• Les 3. Het eerste wonder  

Duidelijk maken hoe het kwam dat Sint-Nicolaas vanaf zijn geboorte als wonderkind werd 

gezien.   

• Les 4. Enkele Sint legendes  

Duidelijk maken hoe het kwam dat Sint-Nicolaas zo vereerd werd.   

• Les 5. Sinterklaas Goed Heiligman  

Inzicht geven in de historische betekenis van een bekend Sinterklaasliedje en duidelijk maken 

waarom velen denken dat de Sint uit Spanje komt.   

• Les 6.  De drie kinderen in een kuipje  

Door middel van een legende laten zien dat de Sint ook bekend stond als beschermheer van de 

kinderen.   

• Les 7. De Sint van nu!  

Duidelijk maken hoe Sint-Nicolaas door de eeuwen heen Sinterklaas werd; waar Piet eigenlijk 

vandaan komt en wat Wodan (Germaanse God) daar allemaal mee te maken had.   

• Les 8. Het Sinterklaasfeest  

Duidelijk maken waar een aantal bekende Sinterklaasgebruiken en –begrippen vandaan komen 

en hoe het Sinterklaasfeest een echt huisfeest werd.   
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