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Er zijn een heleboel Sinterklaasliedjes! 

Sommige liedjes zijn al heel oud!

Jij mag nu van een oud 

 

Allereerst zoek je een bestaand 

Sinterklaasliedje dat je leuk vind.

 

 Zodra je deze gevonden hebt pak 

je de CD met rap muziek erop. 

 

Dit liedje ga je instuderen op rapmuziek.

Zorg dat je het liedje goed kent voordat je dit gaat doen.
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RAPPEN 
 

Er zijn een heleboel Sinterklaasliedjes!  

Sommige liedjes zijn al heel oud! 

 
Jij mag nu van een oud Sinterklaasliedje een moderne versie maken!!

Allereerst zoek je een bestaand  

Sinterklaasliedje dat je leuk vind. 

Zodra je deze gevonden hebt pak  

je de CD met rap muziek erop.  

studeren op rapmuziek. 

Zorg dat je het liedje goed kent voordat je dit gaat doen.

Dit heb je nodig: 

cd-speler 

cd met rap muziek 

tekst van 1 sinterklaas liedje
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Sinterklaasliedje een moderne versie maken!! 

Zorg dat je het liedje goed kent voordat je dit gaat doen. 

tekst van 1 sinterklaas liedje 
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Er zijn hele veel Sinterklaas liedjes! Sommige gaan 

over 5 december en anderen over schoen zetten. 

 

 

 

 

Jij schrijft een nieuw Sinterklaaslied! Het liedje 

moet gaan over onze school en over de Sint. Wat de 

er gebeurt in het liedje mag je zelf weten. 
 

Je kiest een bestaand Sinterklaas liedje uit en maakt er een nieuwe 

tekst op! Als je de nieuwe 

liedje aan. 
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Sinterklaaslied 

Er zijn hele veel Sinterklaas liedjes! Sommige gaan 

over 5 december en anderen over schoen zetten. 

Jij schrijft een nieuw Sinterklaaslied! Het liedje 

moet gaan over onze school en over de Sint. Wat de 

er gebeurt in het liedje mag je zelf weten.  

Je kiest een bestaand Sinterklaas liedje uit en maakt er een nieuwe 

tekst op! Als je de nieuwe tekst hebt gemaakt leer je jezelf het 

Dit heb je nodig: 

• cd-speler 
• tekst van 1 sinterklaas liedje
• pen en papier 
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Er zijn hele veel Sinterklaas liedjes! Sommige gaan 

over 5 december en anderen over schoen zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kiest een bestaand Sinterklaas liedje uit en maakt er een nieuwe 

tekst hebt gemaakt leer je jezelf het 

tekst van 1 sinterklaas liedje 
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GOED HEILIGMAN?
 

Sinterklaas? Goed heiligman?? Hoe komen de mensen aan deze 

namen? Waarom heet Sinterklaas zoals hij heet.

 

Ga op zoek naar de geschiedenis van Sinterklaas. Lees daarvoor de  

tekst: SINTERKLAAS? GOED HEILIGMAN? 

Als je klaar bent met het lezen van de tekst geef je antwoord op de 

volgende vragen. Noteer eerst de vragen en schrijf

eronder. 

 

Vragen: 

• Wanneer is Sinterklaas geboren?
• Wat was er zo bijzonder aan baby Nicolaas?
• Wat is een bisschop?
• Wat voor een wonderen heeft bisschop Nicolaas verricht?
• Wat ‘vieren’ we op 5 december ‘s avonds?
• Waarom haalden 
van Sint Nicolaas op?

• Waarom denken wij dat Sinterklaas uit Spanje komt?
• Wat is een beschermheilige?
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SINTERKLAAS? 

GOED HEILIGMAN? 

Sinterklaas? Goed heiligman?? Hoe komen de mensen aan deze 

heet Sinterklaas zoals hij heet. 

Ga op zoek naar de geschiedenis van Sinterklaas. Lees daarvoor de  

tekst: SINTERKLAAS? GOED HEILIGMAN?  

Als je klaar bent met het lezen van de tekst geef je antwoord op de 

volgende vragen. Noteer eerst de vragen en schrijf de antwoorden 

Wanneer is Sinterklaas geboren? 

Wat was er zo bijzonder aan baby Nicolaas? 

Wat is een bisschop? 

Wat voor een wonderen heeft bisschop Nicolaas verricht?

Wat ‘vieren’ we op 5 december ‘s avonds? 

Waarom haalden evenentachtig dappere zeelieden het lichaam 

van Sint Nicolaas op? 

Waarom denken wij dat Sinterklaas uit Spanje komt?

Wat is een beschermheilige? 

 

 

Dit heb je nodig: 

lijntjespapier 

pen 

tekst: SINTERKLAAS? GOED 
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Sinterklaas? Goed heiligman?? Hoe komen de mensen aan deze 

Ga op zoek naar de geschiedenis van Sinterklaas. Lees daarvoor de  

Als je klaar bent met het lezen van de tekst geef je antwoord op de 

de antwoorden 

Wat voor een wonderen heeft bisschop Nicolaas verricht? 

dappere zeelieden het lichaam 

Waarom denken wij dat Sinterklaas uit Spanje komt? 

tekst: SINTERKLAAS? GOED 
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SINTERKLAAS? GOED HEILIGMAN?

Een bijzondere baby 

Rond 270 werd er een Nicolaas in Lycië geboren. Lycië ligt in Turkije. De 

ouders van Nicolaas waren heel rijk. Dat Nicolaas bijzonder zou worden, 

bleek al gelijk bij zijn geb

is, wordt gewassen. Baby Nicolaas dus ook. Maar hij was nog niet afgedroogd 

of hij ging rechtop in het badkuipje staan. Hij vouwde zijn handen voor zijn 

borst. Twee uur lang bleef hij zo staan. Hij dankte 

dat was nog niet alles. Op woensdag en vrijdag weigerde hij moedermelk te 

drinken. Een baby die vast (een leefregel van de kerk, waarbij je niet of heel 

weinig eet), dat is pas bijzonder! 
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HEILIGMAN? 

 

SINTERKLAAS? GOED HEILIGMAN? 

 

Rond 270 werd er een Nicolaas in Lycië geboren. Lycië ligt in Turkije. De 

ouders van Nicolaas waren heel rijk. Dat Nicolaas bijzonder zou worden, 

bleek al gelijk bij zijn geboorte. Het is normaal dat een baby die net geboren 

is, wordt gewassen. Baby Nicolaas dus ook. Maar hij was nog niet afgedroogd 

of hij ging rechtop in het badkuipje staan. Hij vouwde zijn handen voor zijn 

borst. Twee uur lang bleef hij zo staan. Hij dankte God voor zijn geboorte. En 

dat was nog niet alles. Op woensdag en vrijdag weigerde hij moedermelk te 

drinken. Een baby die vast (een leefregel van de kerk, waarbij je niet of heel 

weinig eet), dat is pas bijzonder!  

 

 

Sint Nicolaas: Een bijzondere baby 

                                                                          

Rond 270 werd er een Nicolaas in Lycië geboren. Lycië ligt in Turkije. De 

ouders van Nicolaas waren heel rijk. Dat Nicolaas bijzonder zou worden, 

oorte. Het is normaal dat een baby die net geboren 

is, wordt gewassen. Baby Nicolaas dus ook. Maar hij was nog niet afgedroogd 

of hij ging rechtop in het badkuipje staan. Hij vouwde zijn handen voor zijn 

God voor zijn geboorte. En 

dat was nog niet alles. Op woensdag en vrijdag weigerde hij moedermelk te 

drinken. Een baby die vast (een leefregel van de kerk, waarbij je niet of heel 
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Bisschop van Myra 

Al heel jong werd Nicolaas bisschop van Myra. Myra lag in Griekenland. Later is het 

veroverd door de Turken en kreeg het de naam Demre. Een bisschop geeft leiding aan de 

kerk in een bepaald gebied (=bisdom). Als bisschop heeft Nicolaas veel goede dingen 

gedaan en wonderen verricht. Er gaat een verhaal dat hij zeelieden heeft gered van een 

verdrinkingsdood. Een ander verhaal vertelt dat Nicolaas drie jongens weer tot leven 

heeft gewekt. Een kwade herbergier had de jongens in stukjes gehakt en in een pekelton 

gestopt. Toevallig kwam Nicolaas langs en bracht de jongens weer tot leven. En op één 

van zijn reizen ontmoette Sint Nicolaas een vader, die voor zijn drie mooie dochters 

geen bruidschat kon betalen. Dit betekende dat zij niet konden trouwen. Sint Nicolaas 

besloot te helpen. Hij gooide drie nachten achter elkaar zakken met gouden munten door 

het open raam van de slaapkamer van de dochters. Iedere dochter had nu een bruidschat 

en kon dus trouwen. Tot zijn dood in 342 is Nicolaas bisschop van Myra gebleven. Hij 

werd daar begraven in een stenen grafkist. Zeven eeuwen zou zijn lichaam daar blijven 

liggen.  

 

 

Verjaardag  

Bisschop Nicolaas is gestorven op 6 december van het jaar 342. De kerk verklaarde hem 

tot heilige. Hij had zulke goede dingen gedaan voor de mensen. Nicolaas werd Sint

Nicolaas. Zij sterfdag werd voor de kerk een feestdag. Het feest van de sterfdag van 

een heilige begint op de avond ervoor. Bij Sint

Maar de meeste mensen weten niet meer dat dit een feest is om zijn dood te herdenken. 

Tegenwoordig vieren we die avond met een pakjesavond alsof Sint

zijn!  

 

Van Myra naar Bari  

In de elfde eeuw werd Myra veroverd door Turkse moslims. Zij waren geen Christenen 

en vereerden Sint-Nicolaas dus niet. Christenen mochten niet meer naar zijn graf toe om 

er te bidden. Zevenentachtig dappere zeelie

te doen. Met drie schepen vertrokken zij naar Myra. Daar braken zij het graf van Sint

Nicolaas open. Ze namen zijn lichaam mee naar hun eigen stad en begroeven het in een 

mooi nieuw graf in een kerk die speci

havenstad in Zuid-Italië, maar vroeger was de Spaanse koning er de baas. Zo komt het 
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Al heel jong werd Nicolaas bisschop van Myra. Myra lag in Griekenland. Later is het 

de Turken en kreeg het de naam Demre. Een bisschop geeft leiding aan de 

kerk in een bepaald gebied (=bisdom). Als bisschop heeft Nicolaas veel goede dingen 

gedaan en wonderen verricht. Er gaat een verhaal dat hij zeelieden heeft gered van een 

dood. Een ander verhaal vertelt dat Nicolaas drie jongens weer tot leven 

heeft gewekt. Een kwade herbergier had de jongens in stukjes gehakt en in een pekelton 

gestopt. Toevallig kwam Nicolaas langs en bracht de jongens weer tot leven. En op één 

eizen ontmoette Sint Nicolaas een vader, die voor zijn drie mooie dochters 

geen bruidschat kon betalen. Dit betekende dat zij niet konden trouwen. Sint Nicolaas 

besloot te helpen. Hij gooide drie nachten achter elkaar zakken met gouden munten door 

raam van de slaapkamer van de dochters. Iedere dochter had nu een bruidschat 

en kon dus trouwen. Tot zijn dood in 342 is Nicolaas bisschop van Myra gebleven. Hij 

werd daar begraven in een stenen grafkist. Zeven eeuwen zou zijn lichaam daar blijven 

 

 

Bisschop van Myra 

Bisschop Nicolaas is gestorven op 6 december van het jaar 342. De kerk verklaarde hem 

had zulke goede dingen gedaan voor de mensen. Nicolaas werd Sint

Nicolaas. Zij sterfdag werd voor de kerk een feestdag. Het feest van de sterfdag van 

een heilige begint op de avond ervoor. Bij Sint-Nicolaas is dat dus 5 december ´s avonds. 

mensen weten niet meer dat dit een feest is om zijn dood te herdenken. 

Tegenwoordig vieren we die avond met een pakjesavond alsof Sint

In de elfde eeuw werd Myra veroverd door Turkse moslims. Zij waren geen Christenen 

Nicolaas dus niet. Christenen mochten niet meer naar zijn graf toe om 

er te bidden. Zevenentachtig dappere zeelieden uit Bari (in Italië) besloten hier iets aan 

te doen. Met drie schepen vertrokken zij naar Myra. Daar braken zij het graf van Sint

Nicolaas open. Ze namen zijn lichaam mee naar hun eigen stad en begroeven het in een 

mooi nieuw graf in een kerk die speciaal voor Sint-Nicolaas was gebouwd. Bari is een 

Italië, maar vroeger was de Spaanse koning er de baas. Zo komt het 

                                                                          

Al heel jong werd Nicolaas bisschop van Myra. Myra lag in Griekenland. Later is het 

de Turken en kreeg het de naam Demre. Een bisschop geeft leiding aan de 

kerk in een bepaald gebied (=bisdom). Als bisschop heeft Nicolaas veel goede dingen 

gedaan en wonderen verricht. Er gaat een verhaal dat hij zeelieden heeft gered van een 

dood. Een ander verhaal vertelt dat Nicolaas drie jongens weer tot leven 

heeft gewekt. Een kwade herbergier had de jongens in stukjes gehakt en in een pekelton 

gestopt. Toevallig kwam Nicolaas langs en bracht de jongens weer tot leven. En op één 

eizen ontmoette Sint Nicolaas een vader, die voor zijn drie mooie dochters 

geen bruidschat kon betalen. Dit betekende dat zij niet konden trouwen. Sint Nicolaas 

besloot te helpen. Hij gooide drie nachten achter elkaar zakken met gouden munten door 

raam van de slaapkamer van de dochters. Iedere dochter had nu een bruidschat 

en kon dus trouwen. Tot zijn dood in 342 is Nicolaas bisschop van Myra gebleven. Hij 

werd daar begraven in een stenen grafkist. Zeven eeuwen zou zijn lichaam daar blijven 

Bisschop Nicolaas is gestorven op 6 december van het jaar 342. De kerk verklaarde hem 

had zulke goede dingen gedaan voor de mensen. Nicolaas werd Sint-

Nicolaas. Zij sterfdag werd voor de kerk een feestdag. Het feest van de sterfdag van 

Nicolaas is dat dus 5 december ´s avonds. 

mensen weten niet meer dat dit een feest is om zijn dood te herdenken. 

Tegenwoordig vieren we die avond met een pakjesavond alsof Sint-Nicolaas jarig zou 

In de elfde eeuw werd Myra veroverd door Turkse moslims. Zij waren geen Christenen 

Nicolaas dus niet. Christenen mochten niet meer naar zijn graf toe om 

den uit Bari (in Italië) besloten hier iets aan 

te doen. Met drie schepen vertrokken zij naar Myra. Daar braken zij het graf van Sint-

Nicolaas open. Ze namen zijn lichaam mee naar hun eigen stad en begroeven het in een 

Nicolaas was gebouwd. Bari is een 

Italië, maar vroeger was de Spaanse koning er de baas. Zo komt het 
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misschien dat wij nu denken dat Sint

Beschermheilige  

Na de dood van bisschop Nicolaas gingen veel mensen tot hem bidden. Om hulp of om 

bescherming. Vooral zeelieden, ongehuwde meisjes en kinderen. In zijn leven had hij 

immers laten zien dat hij hen had geholpen. En wie weet deed hij dat na zijn dood ook 

nog wel. Zo werd hij de beschermheilige van ongehuwde meisjes en kinderen. De 

zeelieden vereren hem om het verhaal dat hij matrozen van de verdrinkingsdood had 

gered. Veel matrozen namen daarom zogenaamde Claesbroodjes mee als ze gingen varen. 

Wanneer het schip in gevaar kwam, wierpen ze die in het water. Op die manier vroegen 

ze Nicolaas om hulp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiten op een rij  

• Over Sint-Nicolaas die later bekend is geworden als ?Sinterklaas? zijn veel 
verhalen bekend. 

• Sint-Nicolaas is geboren in het jaar 270 en gestorven op 6 december 342.
• Sint-Nicolaas was bisschop van 
• In de 11e eeuw hebben christelijke zeelieden het lichaam van de heilige vervoerd 
naar Bari, een havenstad in het zuiden van Italië.

• Sint-Nicolaas is de beschermheilige van zeelieden, kinderen en ongetrouwde 
meisjes.  
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misschien dat wij nu denken dat Sint-Nicolaas uit Spanje komt.  

 

 

Na de dood van bisschop Nicolaas gingen veel mensen tot hem bidden. Om hulp of om 

bescherming. Vooral zeelieden, ongehuwde meisjes en kinderen. In zijn leven had hij 

zien dat hij hen had geholpen. En wie weet deed hij dat na zijn dood ook 

nog wel. Zo werd hij de beschermheilige van ongehuwde meisjes en kinderen. De 

zeelieden vereren hem om het verhaal dat hij matrozen van de verdrinkingsdood had 

amen daarom zogenaamde Claesbroodjes mee als ze gingen varen. 

Wanneer het schip in gevaar kwam, wierpen ze die in het water. Op die manier vroegen 

Nicolaas die later bekend is geworden als ?Sinterklaas? zijn veel 

Nicolaas is geboren in het jaar 270 en gestorven op 6 december 342.

Nicolaas was bisschop van Myra. 

In de 11e eeuw hebben christelijke zeelieden het lichaam van de heilige vervoerd 

naar Bari, een havenstad in het zuiden van Italië. 

Nicolaas is de beschermheilige van zeelieden, kinderen en ongetrouwde 

                                                                          

 

 

Na de dood van bisschop Nicolaas gingen veel mensen tot hem bidden. Om hulp of om 

bescherming. Vooral zeelieden, ongehuwde meisjes en kinderen. In zijn leven had hij 

zien dat hij hen had geholpen. En wie weet deed hij dat na zijn dood ook 

nog wel. Zo werd hij de beschermheilige van ongehuwde meisjes en kinderen. De 

zeelieden vereren hem om het verhaal dat hij matrozen van de verdrinkingsdood had 

amen daarom zogenaamde Claesbroodjes mee als ze gingen varen. 

Wanneer het schip in gevaar kwam, wierpen ze die in het water. Op die manier vroegen 

Nicolaas die later bekend is geworden als ?Sinterklaas? zijn veel 

Nicolaas is geboren in het jaar 270 en gestorven op 6 december 342. 

In de 11e eeuw hebben christelijke zeelieden het lichaam van de heilige vervoerd 

Nicolaas is de beschermheilige van zeelieden, kinderen en ongetrouwde 
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KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS

Je gaat een kruiswoordpuzzel maken!

Voorbeeldvraag: 

1. Hier komt Sinterklaas oorspronkelijk vandaan1 
Het antwoord is Italie. Als je nu een vraag gaat verzinnen bij 2 moet 

het antwoord daarvan beginnen met een A.
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KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS
 

Je gaat een kruiswoordpuzzel maken! 

 

 

Het is de bedoeling dat jij de 

vragen en antwoorden gaat 

verzinnen bij een 

kruiswoordpuzzel.

Je mag zelf een 

kruiswoordpuzzel maken en 

invullen. 

Om het extra moeilijk te 

maken is er een werkblad bij 

met een kruiswoordpuzzel. Bij 

deze kruiswoordpuzzel zitten 

nog geen vragen en 

antwoorden. Die mag je zelf 

verzinnen.  

 

Hier komt Sinterklaas oorspronkelijk vandaan1  

Het antwoord is Italie. Als je nu een vraag gaat verzinnen bij 2 moet 

het antwoord daarvan beginnen met een A. 

Dit heb je nodig: 
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KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS 

de bedoeling dat jij de 

vragen en antwoorden gaat 

verzinnen bij een 

kruiswoordpuzzel. 

Je mag zelf een 

kruiswoordpuzzel maken en 

Om het extra moeilijk te 

maken is er een werkblad bij 

met een kruiswoordpuzzel. Bij 

deze kruiswoordpuzzel zitten 

een vragen en 

antwoorden. Die mag je zelf 

Het antwoord is Italie. Als je nu een vraag gaat verzinnen bij 2 moet 
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Werkblad: KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS

 

 

 

KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS
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Werkblad: KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS

Pen 

KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS

                                                                          

Werkblad: KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS 

KRUISWOORDPUZZEL SINTERKLAAS 
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KOSTEN SINTERKLAAS CADEAUS
 

Sinterklaas geef heef veel cadeaus aan kinderen en volwassen als hij

in ons land is! Het is een heel groot feest van cadeautjes.

 

Sinterklaas wil graag weten hoeveel hij moet sparen als hij volgend 

jaar weer cadeautjes wil geven aan de mensen. Reken jij dit voor hem 

uit?Problemen van de Sint:

Elk kind op basisschool Nijm

€ 3.50.   

• Sint wil weten hoeveel geld hij nodig heeft om voor alle 
kinderen van deze school een cadeautjes te kopen.

• Hoeveel geld is er dan voor de Nijman? En hoeveel voor 
IJzevoorde? 

• Als de Sint elke dag 
voor de hele school?

Ga op onderzoek uit hoeveel inwoners Doetinchem heeft.

• Hoeveel moet de Sint sparen als hij alle inwoners van 
Doetinchem een cadeautje wil geven?

• De sint heeft per jaar 320 dagen om te sparen. Hoeveel 
hij per dag sparen om alle inwoners van Doetinchem een 

cadeautje te geven?
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KOSTEN SINTERKLAAS CADEAUS

Sinterklaas geef heef veel cadeaus aan kinderen en volwassen als hij

in ons land is! Het is een heel groot feest van cadeautjes.

Sinterklaas wil graag weten hoeveel hij moet sparen als hij volgend 

jaar weer cadeautjes wil geven aan de mensen. Reken jij dit voor hem 

Problemen van de Sint: 

Elk kind op basisschool Nijman-IJzevoorde krijgt een cadeautje van 

Sint wil weten hoeveel geld hij nodig heeft om voor alle 

kinderen van deze school een cadeautjes te kopen.

Hoeveel geld is er dan voor de Nijman? En hoeveel voor 

Als de Sint elke dag € 0.50 spaart hoelang moet hij dan sparen 

voor de hele school? 

Ga op onderzoek uit hoeveel inwoners Doetinchem heeft.

Hoeveel moet de Sint sparen als hij alle inwoners van 

Doetinchem een cadeautje wil geven? 

De sint heeft per jaar 320 dagen om te sparen. Hoeveel 

hij per dag sparen om alle inwoners van Doetinchem een 

cadeautje te geven? 

Dit heb je nodig: 

pen  

ruitjespapier 

eventueel internet 
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KOSTEN SINTERKLAAS CADEAUS 

Sinterklaas geef heef veel cadeaus aan kinderen en volwassen als hij 

in ons land is! Het is een heel groot feest van cadeautjes. 

Sinterklaas wil graag weten hoeveel hij moet sparen als hij volgend 

jaar weer cadeautjes wil geven aan de mensen. Reken jij dit voor hem 

IJzevoorde krijgt een cadeautje van 

Sint wil weten hoeveel geld hij nodig heeft om voor alle 

kinderen van deze school een cadeautjes te kopen. 

Hoeveel geld is er dan voor de Nijman? En hoeveel voor 

spaart hoelang moet hij dan sparen 

Ga op onderzoek uit hoeveel inwoners Doetinchem heeft. 

Hoeveel moet de Sint sparen als hij alle inwoners van 

De sint heeft per jaar 320 dagen om te sparen. Hoeveel moet 

hij per dag sparen om alle inwoners van Doetinchem een 
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PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! PEPERNOTEN!
 

Het recept voor pepernoten is:

 

Recept voor 0,25 kilo pepernoten:

Bloem:    

Zelfrijzend bakmeel:  

Boter:    

Bruine basterdsuiker: 

Water:    

Zout:     

Ei:     

Speculaaskruiden:  

Kaneel:    

Gemalen anijszaad:  

 

� Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 1 kilo 
pepernoten te maken? 

� Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 25 kilo 
pepernoten te maken? 

� Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 302 kilo 
pepernoten te maken? 

� Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 637 kilo 
pepernoten te maken? 

Dit heb je nodig:  

• potlood  
• verhoudingstabel
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PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! PEPERNOTEN!

Het recept voor pepernoten is: 

Recept voor 0,25 kilo pepernoten: 

 125 gram 

 125 gram 

 100 gram 

 90 gram 

 2 eetlepels 

 1 mespuntje 

 1 eierdooier 

 1 theelepel 

 een halve kaneel 

 1 mespuntje 

Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 1 kilo 

pepernoten te maken?  

Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 25 kilo 

pepernoten te maken?  

elk ingrediënt heb je nodig om 302 kilo 

pepernoten te maken?  

Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 637 kilo 

pepernoten te maken?  

 

verhoudingstabel 
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PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! 

Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 25 kilo 

elk ingrediënt heb je nodig om 302 kilo 

Hoeveel van elk ingrediënt heb je nodig om 637 kilo 
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PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! PEPERNOTEN!

Pepernoten 0,25 kilo

Bloem 125 gram

Zelfrijzend 

bakmeel 

125 gram

boter 100 gram

Bruine 

basterdsuiker 

90 gram

Eetlepels water 2 

Mespuntje zout 1 

Eierdooier 1 

Theelepel 

speculaaskruiden 

1 

Theelepel kaneel 0,5 

Mespunt gemalen 

anijszaad 

1 
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PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! PEPERNOTEN!
 

0,25 kilo 1 kilo 25 kilo 302 kilo

125 gram    

125 gram    

100 gram    

90 gram    

   

   

   

   

    

   

                                                                          

PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! PEPERNOTEN! 

302 kilo 637 kilo 
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MAAK SAMEN EEN SINTERKLAAS KWARTET

Maak samen met iemand een kwartet. 

Hieronder staan wat tips.

 

Als je dit samen hebt gemaakt kun je het misschien samen
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MAAK SAMEN EEN SINTERKLAAS KWARTET

Maak samen met iemand een kwartet.  

Hieronder staan wat tips. 

Als je dit samen hebt gemaakt kun je het misschien samen

 

  

Dit heb je nodig: 

papier – potlood 

kleurpotloden - schaar 
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MAAK SAMEN EEN SINTERKLAAS KWARTET 

Als je dit samen hebt gemaakt kun je het misschien samen spelen! 
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SINTERKLAAS QUIZ
 

Met drie klasgenoten ga je een QUIZ maken voor de hele klas!

Deze quiz gaat natuurlijk over sinterklaas. Je moet 

voor deze quiz vragen verzinnen die de leerlingen 

kunnen beantwoorden. Deze vragen over de Sint en 

zijn pieten moeten moeilijk zijn. 

 

Onderstaande vragen worden 

 

Hoe heet het paard van

Wanneer is het pakjesavond?

 

Deze vragen zijn te gemakkelijk. Je mag ook A

 

Uit welk land komt Sinterklaas oorspronkelijk?

A: Spanje 

B: Griekenland 

C: Turkije 

 Op wat voor een manier je klasgenoten moeten antwoorden mag je

zelf verzinnen.  
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SINTERKLAAS QUIZ 

Met drie klasgenoten ga je een QUIZ maken voor de hele klas!

Deze quiz gaat natuurlijk over sinterklaas. Je moet 

voor deze quiz vragen verzinnen die de leerlingen 

kunnen beantwoorden. Deze vragen over de Sint en 

zijn pieten moeten moeilijk zijn.  

Onderstaande vragen worden niet goed gekeurd: 

Hoe heet het paard van Sinterklaas? 

Wanneer is het pakjesavond? 

Deze vragen zijn te gemakkelijk. Je mag ook A-B-C vragen bedenken

Uit welk land komt Sinterklaas oorspronkelijk? 

Op wat voor een manier je klasgenoten moeten antwoorden mag je

Dit heb je nodig:

papier 

kleurpotloden 
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Met drie klasgenoten ga je een QUIZ maken voor de hele klas!  

C vragen bedenken 

Op wat voor een manier je klasgenoten moeten antwoorden mag je 

Dit heb je nodig: 

papier – potlood 

kleurpotloden  
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Sinterklaas komt al jaren naar Nederland 

met de stoomboot! Hij vaart dan van Spanje

naar Nederland. Een stoomboot kan varen, 

dat staat vast. Maar hoe vaart de stoomboot 

dan? 
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STOOMBOOT! 

Sinterklaas komt al jaren naar Nederland 

met de stoomboot! Hij vaart dan van Spanje 

naar Nederland. Een stoomboot kan varen, 

dat staat vast. Maar hoe vaart de stoomboot 

 

Zoek uit hoe de stoomboot kan 

varen en maak een tekening van 

het belangrijkste deel van een 

stoomboot. 

 

Maak een kort verslag of vertel de 

leerkracht hoe een sto

werkt. 
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Zoek uit hoe de stoomboot kan 

varen en maak een tekening van 

het belangrijkste deel van een 

Maak een kort verslag of vertel de 

leerkracht hoe een stoomboot 
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Amerigo is het paard van 

Sinterklaas. Het paard is erg 

trouw aan de sint. 

 

Hieronder staat een paard 

getekend, bij de stokjes moet 

wat

‘Hoef’. Jij mag de rest invullen.

 

Maak nu zelf een tekening van een paard en schrijf de onderstaande 

delen er ook bij. Misschien weet je zelf er wel meer!
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AMERIGO 
 

Amerigo is het paard van 

Sinterklaas. Het paard is erg 

trouw aan de sint.  

 

Hieronder staat een paard 

getekend, bij de stokjes moet 

wat staan, kijk maar eens bij 

‘Hoef’. Jij mag de rest invullen. 

 

Maak nu zelf een tekening van een paard en schrijf de onderstaande 

delen er ook bij. Misschien weet je zelf er wel meer! 

 

 

 

Dit heb je nodig:

werkblad:Amerigo

pen 

tekenpapier
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Maak nu zelf een tekening van een paard en schrijf de onderstaande 

Dit heb je nodig: 

werkblad:Amerigo 

pen  

tekenpapier 
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Er is heel veel informatie over de geschiedenis van de Sint op de site

www.schooltv.nl staan 2 clips hierover.  Ga naar de site en zoek 

. Daaronder vind je een zoekmachine, typ daar 

‘Nicolaas’ in en bekijk de twee clips die daarin staan!

 

Schrijf de vragen en antwoorden op een  blaadje en 

beantwoorde deze als je de clips gezien hebt.

Dit heb je nodig:  

computer met internet

pen 

lijntjespapier 
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SINT NICOLAAS 
Er is heel veel informatie over de geschiedenis van de Sint op de site

staan 2 clips hierover.  Ga naar de site en zoek 

. Daaronder vind je een zoekmachine, typ daar 

‘Nicolaas’ in en bekijk de twee clips die daarin staan! 

Schrijf de vragen en antwoorden op een  blaadje en 

beantwoorde deze als je de clips gezien hebt. 

Vragen: 
• Wanneer is 

Sinterklaas geboren? 

• Wat was er zo 
bijzonder aan baby 

Nicolaas? 

• Wat is een bisschop? 
• Wat voor een wonderen heeft 

bisschop Nicolaas verricht? 

• Wat ‘vieren’ we op 5 december ‘s 
avonds? 

• Waarom haalden zevenentachtig 
dappere zeelieden het lichaam van Sint 

Nicolaas op? 

• Waarom denken wij dat Sinterklaas 
uit Spanje komt? 

• Wat is een beschermheilige?

computer met internet 
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Er is heel veel informatie over de geschiedenis van de Sint op de site 

staan 2 clips hierover.  Ga naar de site en zoek 

. Daaronder vind je een zoekmachine, typ daar 

Wat voor een wonderen heeft 

Wat ‘vieren’ we op 5 december ‘s 

evenentachtig 

dappere zeelieden het lichaam van Sint 

Waarom denken wij dat Sinterklaas 

ermheilige? 
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SLAAPKAMER SINTERKLAAS
 

Hoe de slaapkamer van de Sint eruit ziet weet eigenlijk niemand! Het 

is moeilijk in te schatten wat er in deze slaapkamer zou staan.

 

Maak een tekening over de slaapkamer van 

Sinterklaas. Je moet eerst bedenken wat er 

in de kamer van de Sint zou kunnen staan.

Denk maar eens aan: 

Bureau  

Bed (stapelbed??) 

Kledingkast 

Mijterkast? 

 

Als je op hebt geschreven wat er in de 

slaapkamer van de sint staat zoek je plaatjes 

over al deze dingen, zodat je ook weet wat voor een bureau/bed er 

komt te staan. 

Hierna maak je een mooie tekening over de slaapkamer van de Sint.

 

Dit heb je nodig:  

computer met internet

pen 

lijntjespapier 
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SLAAPKAMER SINTERKLAAS

Hoe de slaapkamer van de Sint eruit ziet weet eigenlijk niemand! Het 

moeilijk in te schatten wat er in deze slaapkamer zou staan.

Maak een tekening over de slaapkamer van 

Sinterklaas. Je moet eerst bedenken wat er 

in de kamer van de Sint zou kunnen staan. 

Als je op hebt geschreven wat er in de 

slaapkamer van de sint staat zoek je plaatjes 

over al deze dingen, zodat je ook weet wat voor een bureau/bed er 

Hierna maak je een mooie tekening over de slaapkamer van de Sint.

computer met internet 
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SLAAPKAMER SINTERKLAAS 

Hoe de slaapkamer van de Sint eruit ziet weet eigenlijk niemand! Het 

moeilijk in te schatten wat er in deze slaapkamer zou staan. 

over al deze dingen, zodat je ook weet wat voor een bureau/bed er 

 

Hierna maak je een mooie tekening over de slaapkamer van de Sint. 
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Je gaat een stoomboot maken. Voordat je begint 

met het maken van de boot moet je eerst weten 

hoe de boot eruit 

op zoek naar verschillende stoomboten. Bekijk 

het plaatje goed!!

 

 

 

Hierna mag je aan de slag, je mag zelf weten 

wat je voor een materiaal gebruikt. Je mag het 

ook van huis meenemen en op school in elkaar 

knutselen. 
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STOOMBOOT 

 

Je gaat een stoomboot maken. Voordat je begint 

met het maken van de boot moet je eerst weten 

hoe de boot eruit ziet. Je mag nu op het internet 

op zoek naar verschillende stoomboten. Bekijk 

het plaatje goed!!  

Hierna mag je aan de slag, je mag zelf weten 

wat je voor een materiaal gebruikt. Je mag het 

ook van huis meenemen en op school in elkaar 

 

 

 

 

 

Dit heb je nodig: 

• materiaal om mee te bouwen
• plaatjes van een stoomboot.
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Je gaat een stoomboot maken. Voordat je begint 

met het maken van de boot moet je eerst weten 

ziet. Je mag nu op het internet 

op zoek naar verschillende stoomboten. Bekijk 

materiaal om mee te bouwen 

plaatjes van een stoomboot. 
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SINT HEEFT EEN NIEUWE MIJTER NODIG
 

 

Sinterklaas heeft altijd wat op zijn hoofd. Hij heeft

grote muts, de mijter en hij heeft een werkpet. Maak 

een nieuwe mijter. Gebruik wel materiaal dat Sinterklaas 

goed kan dragen op zijn hoofd. Als je een mijter maakt 

voor in bad of buiten is hij niet van karton. 

Je mag helemaal zelf weten hoe de mi

zien. Je moet er wel bijschrijven waarvoor de muts is, 

bijvoorbeeld:

• voor in bad
• voor in bed
• voor buiten
• voor binnen
• voor de zomer, als het warm is
• voor de winter, als het koud is 
• voor als de sint gaat sporten
 

Bedenk dit voordat je een 

 

Je mag de mijter op een tekenpapiertje tekenen en vooraf 

informatie en voorbeelden zoeken in boeken.

 

Dit heb je nodig: 

• tekenpapier – potlood
• voorbeelden van mijters
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SINT HEEFT EEN NIEUWE MIJTER NODIG

Sinterklaas heeft altijd wat op zijn hoofd. Hij heeft een 

grote muts, de mijter en hij heeft een werkpet. Maak 

een nieuwe mijter. Gebruik wel materiaal dat Sinterklaas 

goed kan dragen op zijn hoofd. Als je een mijter maakt 

voor in bad of buiten is hij niet van karton.  
 

 

Je mag helemaal zelf weten hoe de mijter er uit gaat 

zien. Je moet er wel bijschrijven waarvoor de muts is, 

bijvoorbeeld: 

voor in bad 

voor in bed 

voor buiten 

voor binnen 

voor de zomer, als het warm is 

voor de winter, als het koud is  

voor als de sint gaat sporten 

Bedenk dit voordat je een mijter gaat maken. 

Je mag de mijter op een tekenpapiertje tekenen en vooraf 

informatie en voorbeelden zoeken in boeken. 

potlood 

voorbeelden van mijters 
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SINT HEEFT EEN NIEUWE MIJTER NODIG 

een 

een nieuwe mijter. Gebruik wel materiaal dat Sinterklaas 

goed kan dragen op zijn hoofd. Als je een mijter maakt 

jter er uit gaat 

zien. Je moet er wel bijschrijven waarvoor de muts is, 

Je mag de mijter op een tekenpapiertje tekenen en vooraf 
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SINTERKLAAS EN ……………………..

 
Schrijf jouw ervaringen op die met 

Sinterklaas te maken hebben. Het kan zijn 

dat je leuke ervaringen hebt, maar het kan 

ook zijn dat je minder leuke ervaringen 

hebt met Sinterklaas of zijn pieten. 

 

 

 

Als je klaar bent met je verhaal schrijf je 

erbij of je nu Sinterklaas (wel) leuk vindt en 

waarom je dat vindt. 

 

Dit heb je nodig: 

• lijntjespapier 
• pen 
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SINTERKLAAS EN ……………………..

Schrijf jouw ervaringen op die met 

Sinterklaas te maken hebben. Het kan zijn 

dat je leuke ervaringen hebt, maar het kan 

ook zijn dat je minder leuke ervaringen 

hebt met Sinterklaas of zijn pieten. 

Schrijf wat er was 

gebeurd en  waarom 

je het (niet) leuk 

vond.  

 

 

 

 

 

 

 

Als je klaar bent met je verhaal schrijf je 

erbij of je nu Sinterklaas (wel) leuk vindt en 

                                                                          

SINTERKLAAS EN …………………….. 
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BRIEF VOOR SINTERKLAAS
 

Sinterklaas kan ieder jaar weer 

Ook dit jaar is hij opzoek naar hulppieten! Schrijf nu 

een brief naar de Sint dat jij graag hulppiet wil worden1

Als je begint aan de brief moet je wel weten wat je er in 

wil zetten. Het volgende moet wel in je brief staan:

 

• je naam 
• je leeftijd 
• je hobby’s 
• waar je goed in bent
• waarom je hulppiet wil worden
• wat je leuk vindt aan het zijn een hulppiet

 

Voorbeeld 

 

 

     

Piet Pietersen 

Pietenstraat 4 

7123 OO Piethem 

 

Piethem, … november, 200(6)

 

Beste Sint, 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Met vriendelijke groet,

 

Piet Pietersen 
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BRIEF VOOR SINTERKLAAS

Sinterklaas kan ieder jaar weer hulppieten gebruiken. 

Ook dit jaar is hij opzoek naar hulppieten! Schrijf nu 

een brief naar de Sint dat jij graag hulppiet wil worden1

 

Als je begint aan de brief moet je wel weten wat je er in 

wil zetten. Het volgende moet wel in je brief staan:

waar je goed in bent 

waarom je hulppiet wil worden 

wat je leuk vindt aan het zijn een hulppiet 

   Dit heb je nodig: 

• pen 
• lijntjespapierhem, … november, 200(6) 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Met vriendelijke groet, 
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BRIEF VOOR SINTERKLAAS 

hulppieten gebruiken. 

Ook dit jaar is hij opzoek naar hulppieten! Schrijf nu 

een brief naar de Sint dat jij graag hulppiet wil worden1 

Als je begint aan de brief moet je wel weten wat je er in 

wil zetten. Het volgende moet wel in je brief staan: 

 

lijntjespapier 


