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Sint op komst! 
Lesbrief voor kleuteronderwijzers

Sinterklaas is met zijn stoomboot onderweg naar ons land. Als 
hij op een dag lekker in bad wil, neemt een felle rukwind zijn 
kleren mee de zee in. Terwijl alle Pieten hun uiterste best doen 
om de Sint aan andere kleren te helpen, gaat Waspiet op zoek 
naar de echte kleren van de Sint.

Hoe gebruik je het boek in de kleuterklas?

In deze lesbrief staan tips voor het gebruik van het boek in de klas, en de bijbehorende leerplan- en ontwikkelingsdoelen.

De juiste sfeer creëren

• Begin met een muziekje en zing een paar leuke Sinterklaasliedjes. Toepasse-
lijk is ‘Zie ginds komt de stoomboot’ (deze tekst blijkt ook uit de tekeningen).

• Het is leuk om verkleedkleren te hebben van Sint en zijn Pieten.
• Maak een slinger voor in de klas en gebruik die meteen als waslijn waar je de 

verkleedkleren van Sint en Piet aan hangt.

Het verhaal vertellen

• Hierna kun je het verhaal vertellen. Om het voor de kleuters nog leuker te maken, kun je de platen vergroten en er eventu-
eel een kamishibai-verhaal van maken. De afbeeldingen zijn daar uitermate geschikt voor, vanwege de vele kleine details 
die de kinderen kunnen ontdekken.

• Of je er nu wel of geen kamishibai-verhaal van maakt, het is altijd leuk om er attributen bij te gebruiken, zoals een bootje 
waar je een Sint en wat Pieten voor knutselt. Zo kun je het verhaal naspelen terwijl je het vertelt. Hierdoor stimuleer je de 
kinderen om na het verhaal ook zelf een rollenspel te spelen.

• Je kunt ook het verhaal vertellen tot en met de brief van de Waspiet, waarna de kleuters zelf moeten nadenken over een op-
lossing om de Sint te helpen. Je kunt hen zelf kleren laten ontwerpen voor de Sint. Pas later vertel je de rest van het verhaal.

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen
70.   Auditieve boodschappen interpreteren en daar op de juiste manier op reageren

70.3.2   Genieten van het vertellen van nieuwe, onbekende verhalen
70.3.3   Genieten van de verschillende vormen die verhalen hebben (bijvoorbeeld prentenboeken, voorleesboeken, 
                rijmverhalen, toneel, sprookjes)
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Aankleding van de klas

Maak een slinger door de hele klas en gebruik deze ook als waslijn om de verkleedkleren van Sint en Piet aan op te hangen.

De knutseltafel

Aan de knutseltafel kun je samen met de kleuters plastic spullen zoals yoghurtbekertjes, plastic lepeltjes, rietjes en dopjes 
– kortom: afvalmateriaal – omtoveren in dingen die in het verhaal voorkomen, zoals een bootje en roeispanen. Die kunnen 
ze daarna in de waterbak gebruiken.

De waterbak

De attributen die je zelf hebt gemaakt en de spullen die de kleuters in elkaar hebben geknutseld aan de knutseltafel kunnen 
worden gebruikt in de waterbak. Zo kunnen de kinderen zich echt inleven in het verhaal en wordt de waterbak plotseling 
een grote zee waarin de boot van Sinterklaas ronddobbert.

De kleuters kunnen zelf op ontdekkingstocht gaan: welke spullen van de boot blijven drijven, welke zinken? Zorg voor  
verschillende materialen die ze mee kunnen nemen op de boot.

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen 
43.  Muzisch omgaan met spelend uitbeelden

43.3.3 Aandacht voor realistische en meer gedetailleerde vormgeving
62. Kennis en ervaringen (creatief ) voorstellen

62.4.2 Van tevoren zeggen wat je wilt tekenen of maken en je daaraan houden
64. Inzichten verwerven over natuur en techniek

64.4.3 Eenvoudige als-danrelaties formuleren en controleren
Wiskundige kennismaking

De kleuters kunnen al doende in concrete situaties de begrippen ‘drijven’ en ‘zinken’ in hun juiste betekenis gebruiken.
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Inpakken

Leg de link naar de Pakjespieten in het boek en zorg voor inpakpapier in de klas.
Je kunt zelf inpakpapier knutselen met de kinderen, bijvoorbeeld met een zelfgemaakte stempel:
• Laat de kleuters vormpjes uitknippen uit schuimrubber, die ze vervolgens op een stuk karton plakken. Er mogen meerde-

re vormpjes naast elkaar zijn, zo krijg je sneller het idee van echt inpakpapier (zie foto).
• Afhankelijk van de dikte van het karton kun je er een kurk aan bevestigen met een punaise erin, zodat de kleuters de stem-

pel makkelijker kunnen vastpakken.
•  Druk het karton dan in de stempelinkt of schilder er gewoon overheen en maak afdrukken op vellen papier.

•   Je kunt ook knutselen met bestaand Sinterklaaspapier. Met wat  
knip- en plakwerk kunnen de kleuters zelf de kleren van de Sint  
knippen en plakken.

•   Zie de bijlage voor een kleurplaat van de Sint in zijn onderbroek; die 
kun je bij deze opdracht gebruiken (getekend door Mattias De Leeuw).

•   Met oudere kleuters kun je beren of poppen aankleden met inpak-
papier.

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen
37. Eigen ervaringen creatief uitdrukken in muzische expressievormen

37.3.3 Nieuwe en gecombineerde expressietechnieken leren kennen en gebruiken
45. Fijnmotorisch bewegen

45.1.2 Fijnmotorische technieken gedoseerd en ontspannen uitvoeren.
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Naaien

Maak een Sinterklaas-naaikaart met een verwijzing naar de Pieten die de beren 
maken.
•  Ga in kranten en reclamefolders op zoek naar Sinterklaas. Knip het hoofd van de 

Sint uit en plak het op een stevig stuk papier. Je kunt ook de gezichten van de 
kinderen gebruiken als Sint of Piet.

•  Teken vervolgens in een dunne lijn de kleren van de Sint en maak af en toe een 
dik bolletje zichtbaar op de lijn. Je kunt er ook voor kiezen om de kleuters zelf de 
kleren van de Sint te laten tekenen.

•  Geef de kleuters dan een prikmat en laat hen in alle bolletjes een gaatje prikken.
•  Zorg voor dikke naalden en wollen draden, waarmee ze nu zelf de kleren voor de 

Sint kunnen naaien.

*  Tip: Als de kleuters eerder in de week al een Sint hebben getekend, kun je deze ook  
kopiëren en verkleinen. Teken er zelf bolletjes op.

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen
41. Muzisch omgaan met materialen en beelden

41.2.2 Een techniek op de juiste wijze toepassen om tot een gewenst resultaat te komen

Houtskool

Verwijs naar de Piet in de machinekamer.
•  Laat de kleuters een vel papier volledig inkleuren met houtskool.
•  Geef hun dan een kneedgum, waarmee ze de kleren van de Sint of het gezicht 

van Zwarte Piet kunnen ontwerpen (zie foto).
•  Je kunt het werkje fixeren door er haarlak over te spuiten.

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen 
41. Muzisch omgaan met materialen en beelden

41.2.2 Een techniek op de juiste wijze toepassen om tot een gewenst resultaat te komen
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Koken

(huishoudelijke activiteit)
Verwijs naar de Kookpieten en ga zelf met je kleuters aan de slag. Maak met hen koek-
jesdeeg en laat hen zelf boetseren en daarna hun koekjes beschilderen met glazuur.

Ingrediënten (voor ongeveer 10 Sinten)
- 300 g bloem
- 150 g fijne kristalsuiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 250 g koude boter
- 1 eidooier
- glazuur (suiker en water)
- voedingskleurstof: rood, wit en zwart

Zo ga je te werk
Zeef de bloem boven een kom en meng er de kristalsuiker en vanillesuiker door.
Snijd de boter in blokjes en leg ze in de kom. Plet de boterstukjes met een vork tot ze heel klein zijn.
Voeg de eidooier toe en kneed de massa met koele handen snel tot een samenhangend deeg.
Vorm een deegbal en leg deze, verpakt in plasticfolie, 30 minuten in de koelkast.
Rol het deeg uit tot het ongeveer 1 centimeter dik is en snijd er Sinterklaasjes uit. Bak de koekjes ongeveer 15 minuten in een 
op 200 ºC voorverwarmde oven.
Laat de koekjes afkoelen. Meng de kleurstoffen door het glazuur en laat de kinderen dan de kleren van de Sint erop schilderen.

Verkleden

Een van de illustraties in het boek gaat over de Kookpieten. Speel op 
deze afbeelding in door theedoeken aan elkaar te knopen. Veel kleu-
ters kunnen nog niet knopen, dus dit kun je misschien  
beter zelf doen tijdens een kringmoment. Op deze manier zien  
de kleuters hoe je het doet. Je kunt deze ‘cape’ gebruiken voor de  
kleuter van de dag, of natuurlijk als extra verkleedkleren.

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen 
Ontwikkeling van de zelfsturing

82. Een taak begrijpen, beginnen, volhouden en afwerken
53. Actief exploreren met de zintuigen

53.1.1 De directe omgeving om zich heen ontdekken
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Algemene activiteiten

Een paar extra ideetjes:
• In de bijlage zit een kleurplaat van Sinterklaas in zijn onderbroek. Kinderen kunnen hierop de kleren van de Sint tekenen 

of plakken.
• Verander de gewone taakkalender in een Pietentaakkalender. Bedenk voor iedere kleuter een eigen Pietennaam.
• Zorg voor een verrekijker en neem de Sint-verkleedkleren erbij. Stuur één kleuter uit de klas en verstop een kledingstuk 

van de Sint ergens in de klas waar het nog wel zichtbaar is. Haal de kleuter weer naar binnen, maar nog steeds met zijn/
haar ogen bedekt. Zet de kleuter in het midden van de kring en geef hem/haar nu de verrekijker en laat hem/haar op zoek 
gaan naar het kledingstuk.

• Leg alle spullen van Sinterklaas in het midden van de kring, haal iemand naar voren en bedek zijn/haar ogen. Iemand 
neemt een kledingstuk weg, de kleuter opent zijn ogen en raadt wat er is verdwenen.

• Variatie: Zeg van één ding: ‘Dit is nu de bom.’ De kleuter opent zijn ogen en probeert zo veel mogelijk spullen van de 
grond op te rapen. Als hij/zij bij de bom komt, roept iedereen ‘BOEM!’. Wie kan de meeste spullen verzamelen?

√ Leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen 
Positieve houding
2. Zich als persoon iets waard voelen (gevoel van eigenwaarde)

2.2 Bewust succeservaringen opzoeken om het gevoel van eigenwaarde te vergroten
20. Tot interactie komen

20.1.3 Reageren op initiatieven die tot een grote groep zijn gericht

          Veel plezier!


