
INTRO

Wie kun je het beste inschakelen als de schimmel van Sinterklaas van de trap is gevallen? Boer 
Boris natuurlijk! In een brief aan Boer Boris vraagt Sinterklaas of hij Knol een weekje mag lenen. 
Knol voelt zich vereerd en laat zich het dak op hijsen om zijn draf op de nok te oefenen. Maar dat 
valt vies tegen, want Knol blijkt hoogtevrees te hebben ...

Met honderdduizenden verkochte exemplaren blijft de Boer Boris-serie van auteur Ted van 
Lieshout en illustrator Philip Hopman mateloos populair. Ook dit deel in de serie is weer een 
schot in de roos. Het is zonder twijfel een van de leukste sinterklaasboeken!

LESMAP 

Boer Boris.  
Een paard voor 
Sinterklaas
Auteur: Els Van Esbroeck
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ONTWIKKELINGSDOELEN 

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun 
leeftijdsgroep, begrijpen.

OD NED 2.7 De kleuters kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar 
relevante vraag of met commentaar reageren.

OD NED 1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde 
boodschap, ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen.
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Overzicht lesmap

KRINGACTIVITEIT  
LEES- EN INLEEFMOMENT

Samen met de kinderen bouw je 
het verhaal opnieuw op aan de 
hand van de prenten. Stel zo veel 
mogelijk open vragen en ga samen 
op zoek naar de antwoorden. 
Dat helpt de kinderen om hun 
woordenschat op een spontane 
manier verderop te bouwen.

P. 4

ACTIVITEIT 1 

VERTELTAFEL

Dit boek nodigt uit om een 

verteltafel te maken. Een verteltafel 

is een fijne plek waar kinderen het 

verhaal kunnen naspelen.

Ze verwerken opgedane 
indrukken. Bovendien wordt hun 

taalontwikkeling gestimuleerd en 

oefenen ze nieuwe woordenschat. 

Bij het spelen oefenen ze spontaan 

hun communicatieve vaardigheden.

P. 7

ACTIVITEIT 2 
EEN BRIEF VAN SINTERKLAAS!
Sinterklaas schrijft een brief naar Boris. Een brief schrijven, hoe doe je dat? Schrijven we een brief terug?

P. 9

ACTIVITEIT 3 

STOKPAARD OF KOE?

Sinterklaas vraagt of Knol hem uit 

de nood kan helpen. Maar Clara 

heeft ook wel zin om over de daken 

te lopen en te helpen.

Maak jij een stokpaard of een koe?

P. 14

ACTIVITEIT 4 
ZAGEN EN TIMMEREN, 

PASSEN EN METEN

Boris timmert samen met zijn 
vrienden een constructie voor Knol 
om te oefenen. Weet jij waarvoor al 
het werkmateriaal dient?
Niets leuker dan aan de slag te gaan 
met echt werkmateriaal.

P. 18



ACTIVITEIT 5 
PARCOURS MET STOKPAARD 
EN KOE

Clara en Knol oefenen en oefenen. 
Kun jij een parcours maken en het 
met je stokpaard foutloos afleggen? 
Veel succes!

P. 20

ACTIVITEIT 6 

IK BEN BANG, 

HOOGTEVREES EN ZO …

Knol is bang voor hoogtes. 

Hij krijgt hulp van Clara. Ben 

jij ergens bang van? Wie helpt 

je dan?

P. 21

ACTIVITEIT 7 
CREATIEF VERTELLEN

Knol is bang en heeft hoogtevrees. 
Clara helpt hem over zijn angst. Wat 
zou er gebeuren als Knol Sinterklaas 
toch niet had kunnen helpen? 
Fantaseer jij verder?

P. 22

ACTIVITEIT 10 
S VAN SINTERKLAAS

Zoek jij mee naar woorden die 
beginnen met de S van Sinterklaas?

P. 30

ACTIVITEIT 8 

VISUEEL GEHEUGEN: WELK 

CADEAU IS WEG?

Sinterklaas brengt cadeautjes voor 

iedereen. Weet jij welk cadeau weg is?

P. 25

ACTIVITEIT 9 
SCHOENEN VERSIEREN
Zie je de schoentjes staan aan de haard? Het zijn grappige schoentjes. Kippenpootjes, koeienpoten, varkenspootjes …

Wij versieren oude schoenen. Wat zullen Sinterklaas en de Pieten schrikken van zulke mooie, gekke, kleurrijke schoenen!

P. 26
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BENODIGDHEDEN

 - boek: Boer Boris. Een paard voor Sinterklaas

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.
Herkent er iemand een letter?
Verklank de letters en laat de kinderen de woorden vormen. Help hen door de klanken traag na elkaar te 
zeggen. Als ze niet op het woord komen doe je dat steeds sneller tot ze het woord kunnen samenkleven.

De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.
 - Wat zie je?
 - Waar zou het boek over gaan?
 - Wat heeft boer Boris op zijn hoofd?
 - Zie je wat het hondje op zijn hoofd heeft?
 - Wat doen ze?
 - Het lijkt feest, ik zie vlaggetjes. Hoe zou het komen dat er vlaggetjes hangen?
 - Wat doet boer Boris met het paard?
 - Hoe zou het paard zich voelen?
 - Hoe denk je dat de jongen zich voelt? Hoe komt het dat je dat denkt?

TIJDENS HET LEZEN

PAGINA 1
 - Er is post. Weet jij nog wie een brief schrijft aan boer Boris?
 - Wat vraagt hij?
 - Hoe komt het dat het paard van Sinterklaas niet zelf op de daken kan?
 - Wat stelt Sinterklaas voor?
 - Zie jij Knol staan?
 - Zou Knol Sinterklaas kunnen dragen?
 - Wie zit nu op Knol zijn rug? Tel eens, hoeveel varkens zitten er op zijn rug?
 - Zie je nog andere dieren? Tel eens, hoeveel kippen zijn er?

KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment  

Doel:  Samen met de kinderen bouw je het verhaal opnieuw op aan de hand 
van de prenten. Stel zo veel mogelijk open vragen en ga samen op zoek 
naar de antwoorden. Dat helpt de kinderen om hun woordenschat op 
een spontane manier verder op te bouwen.

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

OD NED 1.2 De kleuters kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.
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PAGINA 2
 - Heeft Knol er zin in?
 - Hoe zou Knol zich voelen? Fier? Trots?
 - Zou Knol het spannend vinden?
 - Zou jij het spannend vinden als je een brief zou krijgen van Sinterklaas?
 - Vindt Sam het een goed idee?
 - Alle dieren komen kijken. Welke dieren wonen allemaal op de boerderij?

PAGINA 3
 - Wat stelt Boris voor?
 - Ze gaan aan de slag. Wat heeft Boris nodig? Wat zit er allemaal in zijn werkkoffer?
 - Wat heeft Boris in zijn handen? Ken jij dat?
 - En de andere?
 - Wie komt er allemaal kijken naar de werkzaamheden?
 - Wat maken ze? Kun jij zien waarop het lijkt?

PAGINA 4
 - Boris is klaar met werken. Alle dieren komen kijken terwijl Knol het dak mag testen. 

Lukt het?
 - Vindt Knol het spannend?
 - Kun jij goed je evenwicht houden?

PAGINA 5
 - Het lukte heel goed zonder iemand op Knol zijn rug. Zou het ook lukken met iemand op 

zijn rug? Hoe testen ze dat?
 - Lijkt de vogelverschrikker op Sinterklaas?
 - Weet jij waarvoor ze op de boerderij een vogelverschrikker gebruiken?
 - Lukt het voor Knol om heen en terug te gaan?
 - Hoe moet Knol op het dak raken?
 - Wat haalt Boris?

PAGINA 6
 - Wat doet Boris nu?
 - Hoe voelt Knol zich wanneer hij eenmaal boven is?
 - Zou jij bang zijn helemaal boven op het dak?
 - Wat gebeurt er met Knol?
 - Hoe kun je zien dat hij bang is?
 - Ken jij iemand met hoogtevrees?

PAGINA 7
 - Boris moet Knol weer naar beneden takelen. Hij durft niet. Wat nu?
 - Wie wil er naar boven?
 - Denk je dat Clara koe niet bang zal zijn?
 - Hoe krijgt Boris Clara naar boven?

PAGINA 8
 - Boris hijst Clara naar boven. Zie jij Knol zitten op het dak?
 - Hoe zou Knol zich voelen? Waarom denk je dat?
 - Hoe voelt Clara zich? Hoe zie je dat?
 - Juf van school fietst net voorbij. Wat denkt ze?
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PAGINA 9
 - Clara is nu op het dak. Wat doet ze?
 - Is Clara bang?
 - Knol kijkt. Wat denkt ze?
 - Denk je dat het nu zal lukken?
 - Wat doet Boris? Hij komt boven met de hijskraan. Wat hangt eraan?

PAGINA 10
 - Durft Knol nu wel?
 - Het is gelukt! Wat moet Boris doen om aan Sinterklaas te laten weten dat Knol kan 

helpen?

PAGINA 11
 - Waar zijn de kinderen?
 - Het is een speciale avond. Weet jij welke avond?
 - Wat staat er klaar?
 - Van welke dieren staan de schoentjes klaar?
 - Wat doen de kinderen en Boris?
 - Wat ligt er in de schoentjes klaar?
 - Wat hopen de kinderen?

PAGINA 12
 - Zie jij Knol?
 - Hoe zou Knol zich voelen?
 - Hoe zie je dat?
 - Zullen we de Pieten eens tellen?
 - Wat doen ze?
 - Zie jij in de verte twee Pieten?
 - Waarop zitten ze?
 - Wie mag Sinterklaas deze avond nog helpen?

NA HET LEZEN 

Het boek blijft in de boekenhoek/kring beschikbaar voor de 
kinderen. Ze kunnen het doornemen wanneer ze willen.
Zet het boek zo aantrekkelijk mogelijk in je kring. Geef het 
een prominent plekje zodat ze er snel naar kunnen grijpen.
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WERKWIJZE

Wanneer de kinderen nog niet vertrouwd zijn met een verteltafel bouw je dat het best stapje voor stapje op:

STAP 1: Lees het verhaal voor. Daarvoor kun je verschillende verteltechnieken gebruiken. Vingerpopjes, 
kamishibai, handpoppen …

STAP 2: Bespreek kort met de kinderen het verhaal. Wie zijn de hoofdrolspelers? Waar speelt het 
verhaal zich af? Wat gebeurt er? Je kunt dit proces visueel maken door het uit te tekenen.

STAP 3: Bespreek met de kinderen waar de verteltafel komt. Dat kan een proces zijn dat meerdere 
dagen in beslag neemt. Het maken van de verteltafel kan ‘groeien’ tijdens de week. Laat de 
kinderen zelf mee creatief aan de slag gaan en meedenken. Wat maken we zelf? Wie heeft thuis 
iets dat kan dienen? Mag je dat meebrengen? Wat hebben we in de klas? (voor inspiratie zie 
lijst benodigdheden)

STAP 4: Richt met de kinderen de verteltafel in. Speel als leerkracht het verhaal uit. De kinderen komen 
kijken.

STAP 5: Laat de kinderen het materiaal verkennen en ermee experimenteren.

STAP 6: Lees het verhaal voor en laat de kinderen het verhaal naspelen.

Doel:  Dit boek nodigt uit om een verteltafel te maken. Een verteltafel is een 
fijne plek waar kinderen het verhaal kunnen naspelen. 
Ze verwerken opgedane indrukken. Bovendien wordt hun 
taalontwikkeling gestimuleerd en oefenen ze nieuwe woordenschat. 
Bij het spelen oefenen ze spontaan hun communicatieve vaardigheden.

OD WO 3.1 De kleuters kunnen bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig 
zijn en kunnen dit op een eenvoudige wijze uitdrukken.

OD NED 4.1 De kleuters kunnen een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel 
materiaal.

OD NED 2.2 De kleuters kunnen spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen omgeving 
of over wat ze van anderen vernamen.

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit 
eigen verbeelding/beleving hierop inspelen.

OD MUVO 3.2 De kleuters kunnen zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze 
uitbeelden.

OD MUVO 3.3 De kleuters kunnen met een creatief stem- en taalgebruik expressief reageren en 
belevenissen uitbeelden.

ACTIVITEIT 1

Verteltafel  
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STAP 7: Speel mee met de kinderen.

STAP 8: Laat de kinderen nu alleen het verhaal spelen. Wie bedenkt er een ander einde? 
Wat zou er gebeuren als Knol zijn hoogtevrees niet zou overwinnen? Hoe zou 
het verhaal dan eindigen? ... Stimuleer de fantasie van de kinderen. Een heerlijk 
proces waaruit de gekste verhalen zullen ontstaan.

BENODIGDHEDEN

 - Playmobil-popjes (juf, postbode …)
 - plastic dieren (paard, koe ...)
 - huis
 - envelop en brief
 - brievenbus
 - houten latten
 - hijskraan
 - cadeaus
 - schoenen
 - handpoppen/vingerpoppen/…
 - geknutselde spullen door de kinderen.
 - Playmobil-Sinterklaas, Piet …
 - …
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1: omslag (van, voor, zegel) 
 - werkkaart 2: woordkaart Sinterklaas en Piet 

KRINGGESPREK

Tegenwoordig nemen sms, WhatsApp, e-mail en berichten meer plaats in de maatschappij in. Brieven en 
kaartjes schrijven gebeurt nog sporadisch.
Sinterklaastijd is echter een zeldzaam moment waarop alle kinderen een brief schrijven met hun verlanglijstje. 
Een ideaal moment om dieper in te gaan op het aspect brieven schrijven.

Tijdens dit gesprek kunnen vragen aan bod komen zoals:

 - Wie schreef een brief naar Boris?
 - Wie bracht de brief?
 - Waar kan de postbode brieven in doen als je niet thuis bent?
 - Hoe wist de postbode dat de brief voor Boris was?
 - Wat doe je met een brief die klaar is? Waar breng je die naartoe?
 - Weet jij wat er op een brief gekleefd moet worden? Weet je waarom er een postzegel op moet?
 - Denk je dat je een brief kunt opsturen zonder postzegel?
 - Wat stond er in de brief?
 - Hoe kun je zonder letters een brief schrijven? (tekeningen)
 - Een brief start met een aanspreking: wat kan dat zijn? (Dag Sinterklaas, Beste Sinterklaas, Liefste 

Sinterklaas …)
 - Hoe sluit je een brief af? (Liefs, Groetjes, Tot …)

Doel:  Sinterklaas schrijft een brief naar Boris. Hij heeft een probleem. Zijn 
paard kan niet op het dak. Hij zoekt een oplossing en vraagt hulp aan 
Boris. Een brief schrijven, hoe doe je dat? Schrijven we een brief terug?

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

OD NED 5.2  De kleuters beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor 
opnieuw kunnen worden opgeroepen.

OD NED 5.3  De kleuters beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen 
vastleggen.

OD NED 5.4  De kleuters beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens ...) dienen 
om boodschappen over te dragen.

ACTIVITEIT 2

Een brief van Sinterklaas!  
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Toon werkkaart 1. Bespreek die.

 - Waar kleef je de postzegel?
 - Wat noteer je op je envelop?
 - Wat moet vooraan?
 - Wat moet achteraan?
 - Bespreek de letters en de vorm van de letters.
 - Herken je een letter?
 - Verklank de letters en kleef ze weer traag aan elkaar. Wie hoort welk woord ze vormen?

Toon werkkaart 2. Bespreek de letters en de vorm van de letters.

 - Herken je een letter?
 - Verklank de letters en kleef ze weer traag aan elkaar. Wie hoort welk woord ze vormen?

WERKWIJZE

 - WE MAKEN EEN BRIEF VOOR SINTERKLAAS.
Je kunt een brief schrijven als antwoord op de brief van Sinterklaas.
Daarin vertellen de kinderen dat ze een oplossing gevonden hebben voor Sinterklaas zijn 
probleem.

 - WE MAKEN EEN VERLANGLIJSTJE VOOR SINTERKLAAS
Kinderen gaan op dezelfde manier aan de slag maar sturen hun verlanglijstje op. Ze knippen, 
kleven, tekenen …
Het adres van Sinterklaas: Sint, Spanjestraat 1, 0612 Hemel

TIP: Ga met de kinderen indien mogelijk te voet naar de postbus. In december worden 
een aantal brievenbussen versierd als Sinterklaas. Een fijne uitstap.
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WERKKAART 1

AAN: SINT

SPANJESTRAAT 1

0612 HEMEL 

VAN:    
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aan: sint

spanjestraat 1

0612 hemel 

van:    
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WERKKAART 2
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BENODIGDHEDEN (voor stokpaard van karton)

 - werkkaart 3: stokpaard
 - werkkaart 4: stok-koe 
 - karton: niet te dik! (Karton van dozen waarin kopieerpapier zit, is ideaal voor deze activiteit. Je gebruikt de 

niet-bedrukte kant om op te werken.)
 - snijmes
 - schaar
 - wol
 - perforator/els
 - stok/bamboe/tak …
 - alcoholstift voor ogen
 - wasco in lichtroze voor neus paard en koe
 - zwarte en witte verf voor vlekken (koe)
 - nietmachine

WERKWIJZE

STAP 1: Print werkkaart 3 en 4 en knip uit.

STAP 2: Teken over op karton en knip uit. Dat vormt je mal: die gebruiken de kinderen om errond te 
tekenen op hun eigen stuk karton.

STAP 3: De kinderen kiezen of ze een koe of paard willen maken. Ze tekenen met behulp van het 
sjabloon de gewenste vorm op het karton.

STAP 4: Afhankelijk van de dikte van het karton knip jij of knippen zij de vorm uit.

STAP 5: De kinderen tekenen ogen op het paard/de koe en kleuren het snuitje in.

Doel:  Sinterklaas vraagt of Knol hem uit de nood kan helpen. Maar Clara 
heeft ook wel zin om over de daken te lopen en te helpen. 
Maak jij een stokpaard of een koe?

OD MUVO 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om 
hun expressiemogelijkheden te ontdekken.

OD MUVO 6.3 De kleuters kunnen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun 
eigen expressiestijl tonen.

OD MUVO 1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en 
experimenteren.

OD LO 1.28 De kleuters tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van 
klein-motorische vaardigheden.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende 
nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van voorwerpen.

ACTIVITEIT 3

Stokpaard of koe?  
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STAP 6: Ze perforeren gaatjes in de halslijn.

STAP 7: Ze knippen stukjes wol. De stukjes wol moeten allemaal even lang zijn.

STAP 8: Ze steken de stukjes wol door het gaatje en knopen die. Voor derde kleuterklas 
een heel goede oefening om het knopen aan te leren.

STAP 9: Maak het karton vast aan de stok. Een kantoornietmachine kun je openen en op 
deze manier het nietje bevestigen in het hout.

Maak je een koe? Schilder dan nu de vlekken.

BENODIGDHEDEN (voor stokpaard van een oude sok)

 - oude sok
 - materiaal om die op te vullen: stukjes mousse, oude sokken, stukjes stof, kussenvulsel, oude 

nylonkousen …
 - wol voor de manen
 - schaar
 - restjes vilt
 - (stof)schaar
 - oude knopen
 - lijm (witte lijm genre houtlijm is ideaal)
 - stok/bamboe/tak …
 - sterk stuk touw
 - nietmachine

WERKWIJZE

STAP 1: De kinderen vullen de lege kous tot ze helemaal vol is.

STAP 2: Steek de stok in de gevulde kous. Doe rond de opening van de kous een sterk 
stuk touw. Trek dat stevig aan zodat de kous vast komt te zitten aan de stok.

STAP 3: Laat de kinderen stukjes wol knippen. Die mogen allemaal even lang zijn. Ze 
kleven met witte lijm de wol in het midden van de kous. Ze vormen de manen.

STAP 4: Geef restjes vilt en een (stof)schaar. De kinderen knippen oogjes, neusgaatjes, 
oren … en kleven die vast. Ze doen dat aan de twee kanten van het 
paardenhoofd. Indien nodig kun jij als leerkracht ook nieten.

STAP 5: Laat de stokpaardjes drogen tot de lijm helemaal droog is. 
Wie zijn paard is niet bang op het dak?

TIP: Maken ze liever een koe? Voorzie dan in witte en zwarte verf 
waarmee de kinderen aan de slag kunnen gaan om vlekken te 
schilderen. 
Maak je ook een staart? Passen en meten geblazen om allemaal 
stukjes wol te knippen die even lang zijn. Leg vooraan een knoop in 
de strengen wol zodat ze samenblijven. 
Heb je zin om de staart te vlechten? Proberen maar!
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WERKKAART 3 – STOKPAARD
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WERKKAART 4 - STOK-KOE
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WERKWIJZE

We starten met een waarneming van de verschillende materialen.
Neem een werkkoffer en vul die met werkmateriaal.
Bespreek een voor een waarvoor de spullen gebruikt kunnen worden.

Denk aan:

 - plooimeter
 - vouwmeter
 - rolmeter
 - potlood
 - zaag
 - hamer
 - spijkers

 - waterpas
 - hout
 - schuurpapier
 - plan/tekening/schets
 - werkhandschoenen
 - takken
 - …

Vraag de kinderen om restjes hout mee te brengen. In de bouwmarkt kun je ook ‘afval’-hout vragen waarmee 
de kinderen aan de slag kunnen gaan. Je hoeft het niet groot te zien, je kunt ook een kleine constructie maken 
en de kinderen kleinere stukjes hout laten zagen en timmeren. Deze constructie kunnen ze dan gebruiken bij 
de verteltafel.

Alvorens te starten met deze activiteit moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met de kinderen.
Ze mogen werken met echte materialen maar moeten voorzichtig zijn en de materialen enkel gebruiken 
waarvoor ze dienen. Bespreek dat voor je aan de slag gaat!
Werkmateriaal berg je best op wanneer de kinderen klaar zijn. Kinderen werken het best onder toezicht.

Doel:  Boris timmert samen met zijn vrienden een constructie voor Knol om te 
oefenen. Weet jij waarvoor al het werkmateriaal dient? 
Niets leuker dan aan de slag te gaan met echt werkmateriaal.

OD WIS 2.6 De kleuters kunnen bij benadering een voorwerp “meten” met een zelfgekozen 
maateenheid.

OD NED 2.11 De kleuters hanteren bij het realiseren van de hierboven genoemde 
ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk standaard-Nederlands ondersteund door volwassenen.

OD LO 1.28 De kleuters tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van 
klein-motorische vaardigheden.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende 
nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

ACTIVITEIT 4

Zagen en timmeren, passen 
en meten
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Laat de kinderen vrij experimenteren.
Passen, meten, nameten, stukje eraf, vastmaken …
Stimuleer hen en help waar nodig. Nadat ze zelf getest hebben, kun je tips geven en meehelpen. 
Het ene kind zal daar al handiger in zijn dan de andere. Laat hen elkaar helpen en van elkaars 
talenten genieten.
Laat hen een naam verzinnen voor hun constructie. Knutselen ze een koe of een paard om erop 
te zetten?
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BENODIGDHEDEN

 - stokpaard (activiteit 3)
 - materiaal om een parcours mee te maken: planken, emmers, hoepels, matten, krijt, takken …

WERKWIJZE

Bedenk samen met de kinderen welke materialen je kan gebruiken om een parcours te maken. Betrek hen 
actief in dit denkproces. Laat ze experimenteren, proberen, materiaal verzamelen, klaarzetten …
Bedenk samen waar je het parcours zet. Buiten op de speelplaats? Dan kan het langer blijven staan. Binnen in 
de turnzaal?

ENKELE IDEETJES

 - twee emmers met een plank ertussen om over te springen
 - hoepels om door te springen
 - hoepels om tussen te springen (twee voeten samen, apart)
 - touw om op te lopen (zijwaarts, voetje voor voetje, achteruit …)
 - bank om op verschillende manieren over te lopen (smalle kant, brede kant)
 - plint om op te klimmen en eraf te springen (zonder stokpaard! Dat moet even in de stal wachten of iets 

eten ondertussen)
 - krijtparcours om af te leggen: zijwaarts, achteruit, voetje voor voetje …
 - pittenzakjes (om op je rug, arm, hand, te dragen)
 - emmers om te vullen met pittenzakjes (eten) voor het paard
 - pop (in het verhaal zetten ze een vogelschrik op Knols rug om te oefenen)
 - Sint of Piet, mijter, pietenmuts …
 - wees creatief!
 - …

Doel:  Clara en Knol oefenen en oefenen. Kun jij een parcours maken en het 
met je stokpaard foutloos afleggen? Veel succes!

OD LO 2.2 De kleuters nemen zelf initiatief om groot-motorisch te bewegen.

OD LO 1.27 De kleuters tonen actieve bewegingspogingen om de eigen behendigheidsgrens 
volgens eigen aanvoelen te verleggen.

OD LO 1.1 De kleuters kunnen diverse ruimtelijke hindernissen nemen door middel van klimmen en 
klauteren, stappen, lopen en springen.

OD LO 1.2 De kleuters kunnen de eigen bewegingsbaan stoppen, richten en wijzigen afhankelijk 
van statische en dynamische objecten: andere bewegers, obstakels, bewegende voorwerpen.

ACTIVITEIT 5

Parcours met stokpaard 
en koe 
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ACTIVITEIT 6

Ik ben bang, 
hoogtevrees en zo …  

Doel:  Knol is bang voor hoogtes, hij durft niet op het dak. Arme Knol. Hij krijgt 
hulp van Clara. Ben jij ergens bang van? Wie helpt je dan? 
Een uitgelezen kans om met de kinderen te praten over angsten, bang 
zijn, angsten overwinnen, elkaar helpen …

OD WO 3.5 De kleuters kunnen bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig zijn 
herkennen en kunnen meeleven in dit gevoel.

OD WO 3.1 De kleuters kunnen bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig 
zijn en kunnen dit op een eenvoudige wijze uitdrukken.

OD WO 3.6 De kleuters weten dat mensen eenzelfde situatie op een verschillende wijze kunnen 
ervaren en er verschillend op kunnen reageren.

OD WO 3.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid tonen voor de behoeften van anderen.

ENKELE RICHTVRAGEN

Hiervoor kun je prenten uit het boek gebruiken en bespreken.

 - Knol heeft hoogtevrees. Weet jij wat hoogtevrees betekent?
 - Wie helpt Knol?
 - Hoe zou Knol zich voelen? Wat maakt dat je dat denkt?
 - Kun je zien in het boek dat Knol bang is? Hoe zie je dat?
 - Hoe zou jij Knol helpen?
 - Is Clara bang?
 - Durf jij op iets heel hoogs te staan?
 - Knol zet door. Het is een doorzetter. Zet jij door als iets niet lukt? Als je iets niet durft?
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ACTIVITEIT 7

Creatief vertellen  

Doel:  Knol is bang en heeft hoogtevrees. Clara helpt hem over zijn angst. 
Wat zou er gebeuren als Knol Sinterklaas toch niet had kunnen helpen? 
Fantaseer jij verder?

OD MUVO 5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden 
vaststellen, veranderen, schikken en er een nieuw verhaal rond vertellen.

OD NED 4.1 De kleuters kunnen een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel 
materiaal.

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

OD NED 4.3 De kleuters kunnen onvolledige eenvoudige beelden aanvullen.

OD NED 5.2  De kleuters beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor 
opnieuw kunnen worden opgeroepen.

OD NED 5.4  De kleuters beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens ...) dienen 
om boodschappen over te dragen.

BENODIGDHEDEN

 - boek: Boer Boris. Een paard voor Sinterklaas
 - papier
 - potloden/verf/… naar keuze
 - optioneel: woordkaarten en letterstempels

WERKWIJZE

Lees het verhaal en stop op het ogenblik dat Clara koe op het dak getakeld wordt (of stop ergens anders).
De kinderen mogen zelf een vervolg van het verhaal bedenken en hun fantasie de vrije loop laten.
Brainstorm samen en noteer het verhaal dat volgt.
Verdeel de verschillende scènes uit het verhaal en laat de kinderen die uittekenen.
Lees het verhaal nu voor met het eigen verzonnen creatieve vervolg.

TIP: Geef de kinderen voldoende materiaal ter beschikking. Denk ook aan 
letterstempels. Ze kunnen met behulp van de woordkaarten woorden 
stempelen bij hun eigen verzonnen verhaal.  
Laat hen het verhaal ook eens uitspelen aan de verteltafel.  
Je kunt deze activiteit ook individueel doen: elk kind verzint dan zijn 
eigen vervolg van het verhaal en tekent het uit.
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ACTIVITEIT 8

Visueel geheugen:  
welk cadeau is weg?  

WERKWIJZE

STAP 1: We trainen het visuele geheugen. We zetten een aantal voorwerpen op tafel. 
Beslis hoeveel voorwerpen je groep/individueel kind kan onthouden. 
Laat de kinderen zelf een aantal voorwerpen uit de klas halen.

STAP 2: Benoem de voorwerpen hardop. Herhaal: ‘Dus, ik zie: een pop, een bord, een dobbelsteen, een 
drinkfles en een beer.’

STAP 3: Een kind gaat uit de kring of doet een blinddoek om. Een ander kind neemt een voorwerp weg. 
Wanneer de blinddoek af gaat/het kind terugkomt, moet het goed kijken. Wat is er weg?

Help door vragen te stellen:

 - Ik zie: … (Tellen)
 - Weet jij wat er weg is?
 - Weet je nog waar het stond?
 - Klopt, daar is nu een leeg plekje.

Wanneer kinderen echt niet meer weten wat er weg is, maak je een raadsel en geef je tips.
Je beschrijft het voorwerp of vertelt waar het in de klas stond, wat je ermee kunt doen …
Wat was er weg?
Toon het verstopte voorwerp.
Is het juist?

Doel:  Sinterklaas brengt cadeautjes voor iedereen.  
Weet jij welk cadeau weg is?
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ACTIVITEIT 9

Schoenen versieren

Doel:  Zie je de schoentjes staan aan de haard? Het zijn grappige schoentjes. 
Kippenpootjes, koeienpoten, varkenspootjes … Wij versieren oude 
schoenen. Wat zullen Sinterklaas en de Pieten schrikken van zulke 
mooie, gekke, kleurrijke schoenen!

OD MUVO 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om 
hun expressiemogelijkheden te ontdekken.

OD MUVO 6.3 De kleuters kunnen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun 
eigen expressiestijl tonen.

OD MUVO 1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en 
experimenteren.

OD LO 1.28 De kleuters tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van 
klein-motorische vaardigheden.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende 
nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

BENODIGDHEDEN

 - oude schoenen/pantoffels/… van papa, mama …
 - (acryl)verf
 - veertjes
 - pomponnetjes
 - parels om aan de veters te rijgen
 - wiebelogen
 - alcoholstift
 - vernislijm
 - pijpenragers
 - restjes vilt
 - restjes stof
 - houtlijm
 - (stof)schaar
 - ….

TIP: De keuze van het materiaal hangt een beetje af van wat je zelf nog hebt liggen. Je 
kunt gebruik maken van een lijmpistool wanneer er materiaal gehecht moet worden 
dat met lijm niet lukt. Voorzichtig met de hete lijm!
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Doel:  

OD WIS 2.2 De kleuters kunnen dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van één 
of twee gemeenschappelijke kenmerken.

OD WIS 2.3 De kleuters kunnen dingen rangschikken volgens de toenemende of afnemende mate 
van een welbepaald kwalitatief kenmerk.

OD WIS 3.4 De kleuters kunnen vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In 
het patroon kunnen aantallen (beperkt tot 5) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee 
gemeenschappelijke) voorkomen.

WERKWIJZE

Bekijk eerst met de kinderen de verschillende soorten schoenen:

 - schoenen met veters
 - schoenen met klittenband
 - schoenen met een gesp
 - grote schoenen en kleine schoenen
 - gekleurde schoenen en effen schoenen
 - sportschoenen en geklede schoenen
 - hakschoenen en schoenen zonder hakje

Al spelenderwijs oefen je zo veel mogelijk (nieuwe) taal/wiskundige begrippen:

 - Zet de schoenen eens van groot naar klein of van klein naar groot.
 - Welke schoen staat in het midden/eerst/laatst/voorlaatst?
 - Wat is de kleinste schoen? De grootste schoen?
 - Welke schoen heeft een klittenband/gesp/ …?
 - Welke schoen doe je aan om te sporten? Sportschoenen.
 - Wat vind jij de mooiste schoen?
 - Wie kan al veters strikken? Toon eens?
 - Een paar schoenen zijn twee schoenen. Een paar is twee.
 - De onderkant van een schoen is de zool. Zijn alle zolen hetzelfde? Wat is er anders?
 - …
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Doel:  

OD WIS 1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking 
tot aantal en hoeveelheid. Zij kunnen deze handelingen verwoorden door de gepaste begrippen 
te hanteren (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, samentellen, vermeerderen, verminderen, 
verdelen).

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

TIP: Voorzie in getalbeeldkaarten (werkkaart 5) en pepernoten.   
Leg een getalbeeldkaart in een schoen.  
Hoeveel pepernoten mogen in deze schoen? Goed tellen!  
Liggen er twee kaartjes in de schoen? Tel ze samen en leg vervolgens het juiste 
aantal pepernoten in de schoen.  
Zet je pietmuts alvast op, dan kun je de Pieten meehelpen!

SPEL als waarneming: VOELSPEL met de schoenen

Steek een schoen in een zak/onder een deken. Zet een aantal andere schoenen en de tweede 
schoen van het paar dat je in de zak stak op tafel.
Laat een kind voelen. Wat voelt hij? Veters? Hak? Groot? Klein?
Laat het kind zo veel mogelijk vertellen wat hij met zijn handen voelt.

Help door zelf taal te bieden:

 - Wat voel je?
 - Voel je een hak? Is het een hakschoen?
 - Voel je veters?
 - Is het een kleine schoen?
 - …

Bekijk goed de schoenen die op tafel staan en verwoord de kenmerken van de schoenen. Op 
deze manier kunnen de kinderen zelf al elimineren welke schoen het al zeker niet is.
Welke schoen zit in de zak? Zie je de tweede schoen op tafel staan? Controleren we of het de 
juiste is? Dan halen we de schoen uit de zak.

Leg het materiaal klaar op de tafel en laat de kinderen eerst goed kijken.
Bespreek samen wat je kunt doen met het knutselmateriaal.
Laat hen eerst zelf verwoorden wat hun plan/idee is en breng daarna zelf suggesties aan.
Laat hen eerst het materiaal dat ze willen gebruiken uitkiezen en op hun schoen leggen. Daarna 
kleven ze pas alles vast.
De schoen komt het mooiste tot zijn recht wanneer die een laagje vernis krijgt.
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WERKKAART 5

OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

29



Doel:  Zoek jij mee naar woorden die beginnen met de S van Sinterklaas?

OD NED 5.5  De kleuters stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete 
situaties:
 - discrimineren van klanken, woorden
 - ritmische aspecten van taal, rijmen
 - intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens, boodschap

ACTIVITEIT 10

S van Sinterklaas  

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 6: S van Sinterklaas (staf, stoomboot, Sinterklaas, S, schoen, letter S) 
 - materiaal dat de kinderen zelf verzamelen in de klas

WERKWIJZE

STAP 1: Welke woorden beginnen met de S van Sint(erklaas)? 
Beginnen betekent dat je ze vooraan in het woord hoort. 
Laat de kinderen op zoek gaan naar voorwerpen in de klas die beginnen met de S.

STAP 2: Laat hen materiaal verzamelen. Leg alles in de kring.

STAP 3: Overloop een voor een de spullen die de kinderen bij elkaar brachten. 
Benoem. Laat de beginklank goed horen. 
Ook wanneer de kinderen iets meebrachten dat niet met de S begint, bespreek je het. 
‘Ik zie hier een Viltstift. BBBeer. Hoor je de S?’ 
Laat hen zelf benoemen en bijsturen. 
Neem hier ruim de tijd voor. Dit auditieve proces vraagt veel tijd en rijping voor kinderen.

STAP 4: Nadat je met materiaal aan de slag ging, kun je ook kinderen zelf woorden laten benoemen. 
Wanneer ze dat onder de knie hebben bied je werkkaart 6 S van Sinterklaas aan.

TIP: Voor de P van Piet(erbaas) kun je net hetzelfde doen.
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WERKKAART 6
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Nog meer inspiratie   

 - Een weegschaal in de klas. Geef de kinderen een weegschaal 
en pepernoten om te wegen. Wanneer is de balans in evenwicht? 
Hoeveel pepernoten weegt een potlood? ... Laat de kinderen vooral 
experimenteren en zelf ontdekken hoe de balans werkt en wanneer 
ze in evenwicht komt.

 - Een Sinthoek heeft altijd succes. Verkleedkleren, een gouden boek, een bureau …  
Je kunt daar zelf zo gek in gaan als je wilt. Laat de kinderen meedenken en mee 
vormgeven. Een kartonnen doos kan al snel veranderen in een schoorsteen. Werp jij de 
pakjes van ver in de schoorsteen?

 - Inpakcentrale: passen en meten … Hoeveel papier heb ik nodig om een groot cadeau 
in te pakken? En een kleintje? Geef de kinderen papiertape zodat ze eenvoudig en snel 
het plakband zelf kunnen scheuren. Bied ook lintjes aan. Een ideale oefening om te leren 
knopen en strikken.

 - Pepernotencentrale: maak een tafel vrij om te spelen met bruin speeldeeg. Laat de 
kinderen bolletjes rollen, speculaasjes maken … Je kunt ervoor kiezen om die te bakken. 
De kinderen kunnen ze dan gebruiken in hun spel. Indien je dat niet wenst, berg je 
telkens het speeldeeg op in een luchtdichte doos. Uren speelplezier.

 - De pepernoten die je toch bakt, kunnen in de winkel. Voorzie in zakjes om de 
pepernoten in te doen en een balans om te wegen. In de winkel kun je ook in snoepjes 
om te verkopen voorzien. Die maken de kinderen zelf door een klein papiertje rond een 
parel te rollen. Geen eenvoudige klus maar alvast een goede fijnmotorische oefening!

 - Waarom geen tikmachine in je lees-en schrijfhoek? Tik je brief naar Sinterklaas. Voorzie 
eventueel in woordkaarten. Leg er enveloppen bij of lintjes die ze kunnen gebruiken. 
Oprollen, lintje en klaar!

 - Inleven in een personage gaat nog beter wanneer je helemaal verkleed én 
geschminkt bent. Voorzie in aquarelpotloden in bruintinten zodat de kinderen zelf 
veegjes bij elkaar kunnen zetten.

 - Spel met dobbelsteen: hoeveel pepernoten mag jij nemen? Wie heeft de meeste 
pepernoten? Voorzie per kind in een blad met alle getalbeelden van 1 tot en met 6. 
Wanneer ze 6 dobbelen nemen ze zes pepernoten en leggen die op het getalbeeld. 
Dobbelen ze 3, dan vullen ze het getalbeeld van drie … en zo verder.
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 - Pietenmutsen en mijters. Kinderen vinden het heerlijk wanneer Sint een bezoek op 
school brengt om een toffe kroon op te zetten, net zoals Piet, of een mijter net zoals 
Sinterklaas. Bied stroken (kroon)papier aan. Laat de kinderen passen en meten. Ze versieren 
de muts of mijter zelf naar hun eigen ideetjes. Laat hen elkaar helpen met passen en meten, 
versieren … Tussendoor kun je een modeshow organiseren. Andere kinderen zullen zin 
krijgen om ook een kroon te maken en krijgen ideetjes om hun eigen muts op te smukken en 
er nog aan verder te werken.

 - Voorzie in een overall bij de verkleedkleren. Boer Boris kan zo echt tot leven komen. 
Naast de verteltafel kunnen ze zich inleven in de rol van boer Boris.

 - Voorzie letterkoekjes die de kinderen op de woordkaarten 
kunnen leggen. Of laat de kinderen aan de slag gaan met 
pepernoten of klei zodat ze zelf de letters kunnen vormen.
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