
INTRO

Een grappig en ontroerend verhaal over een jongetje dat helemaal opgaat in zijn fantasie. Een 
boek boordevol liefde voor de Sint. Voor kinderen vanaf drie jaar. Kleine Klaas houdt zielsveel 
van Sinterklaas. Later, als hij groot is, wil hij zelf ook graag Sint worden. Mama heeft voor Klaasje 
een echte mijter gemaakt en die draagt hij altijd en overal, zelfs in bad en op de wc. Maar Sint 
worden is niet makkelijk.

LESMAP 

Klaasje Sinterklaasje 
en de pakjesboot
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 verder op 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 
KLEURENSPEL MET PIETJES
Alle pietjes hebben een andere kleur muts. Kun jij de hoofdkleuren al benoemen? Verzamel jij alle pietenmutsen?

P. 9

ACTIVITEIT 3 

STOKPAARD

Sinterklaas gaat op stap met zijn 

paard. Hebben de kinderen zin om 

een stokpaard te maken?

P. 13

ACTIVITEIT 4 
SINTERKLAASBAARD MET SCHEERSCHUIM

De mama van Klaasje maakte voor hem een mijter en een rode mantel. Maar Klaasje wil ook graag een baard, net zoals Sinterklaas. Maak jij die voor hem?

P. 14



ACTIVITEIT 5 
MIJTER VAN KLAASJE
Klaasje krijgt van zijn mama een mijter. Willen jullie ook graag een mijter?

P. 16

ACTIVITEIT 6 

CADEAUTJES SORTEREN!

De pieten hebben het druk en 

sorteren alle cadeautjes in de juiste 

zak. Help jij mee? Sorteer je wel 

alles in de juiste zak?

P. 18

ACTIVITEIT 7 
PEPERNOTEN/
CHOCOLADEKLEI

We gaan net zoals de pieten aan 
de slag in het bakatelier. Maak 
jij pepernoten of chocoladen 
figuurtjes? 

P. 22

ACTIVITEIT 8 
SINTERKLAASBOOT MET 

MAGNEETFICHES

De kinderen beleven plezier aan het 
leggen van de magneetjes en die weer 
‘weg te toveren’ met de staafmagneet. 
Ze leren al experimenterend het aspect 
magnetisme. De magneetjes kleven aan 
de magneetstok en niet aan je vinger…
Ze oefenen hun één-op-éénrelatie. Op elk 
leeg cirkeltje hoort een magneetfiche.

P. 24
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BENODIGDHEDEN

 - boek: Klaasje Sinterklaasje en de pakjesboot

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.

De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.

 - Wie zie je?
 - Waar zou het boek over gaan?
 - Waar zijn ze?
 - Wat doen ze?
 - Hoeveel pieten zie je?
 - Wat zit er in de boot?
 - Is het dag of nacht? Hoe zie je dat?
 - Hoeveel sinterklazen zie je?
 - Waarmee is de boot versierd?
 - Zie je nog andere dieren? Welke?
 - …

TIJDENS HET LEZEN

PAGINA 1
 - Wat zie je?
 - Wie zit er op het paard?
 - Wat wil Klaasje graag worden?
 - Wat heeft mama voor Klaasje gemaakt?
 - Wat denk je dat Klaasje aan het doen is?
 - Wat heeft hij daarvoor nodig?

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
 - Wat wil Klaasje doen?
 - Wat haalt Klaasje uit de schuur?
 - Hoe blaast hij de boot op?
 - Waar gaat Klaasje nu naartoe?

PAGINA 3
 - Wat steekt Klaasje in zijn boot?
 - Is het mooi weer? Wat zie je?
 - Het is glad buiten. Wat gebeurt er?
 - Kan de boot nog stoppen?

PAGINA 4
 - Waar is de boot nu?
 - Wie schrikt er?
 - Spetter spat, Klaasje wordt helemaal…

PAGINA 5
 - Waar botst de boot van Klaasje tegen?
 - Wie praat er tegen Klaasje?
 - Waar is Klaasje tegen gebotst?
 - Wat zegt Klaasje tegen Sinterklaas?
 - Wat gebeurde er met de pakjes van Klaasje?

PAGINA 6
 - Wat doet Piet?
 - Waar klimt Klaasje nu heen?
 - Hoeveel pieten tel je?
 - Wat heeft de wegwijspiet vast?
 - Wat vraagt Sinterklaas aan Klaasje?
 - Waarmee kan Klaasje Sinterklaas helpen?

PAGINA 7
 - Wat doet Sinterklaas nu? Hoe zie je dat?
 - Wat doet Klaasje ondertussen?
 - Zou Klaasje het leuk vinden om Sinterklaas te helpen?
 - Zullen we de cadeautjes op het dek eens tellen?
 - Welk cadeautje zou jij graag krijgen?
 - Er zijn ook cadeautjes in de boot. Hoeveel?

PAGINA 8
 - Waar gaan de pieten nu naartoe?
 - Wat zie je daar allemaal?
 - Wat doet leespiet?
 - Schreef jij al een brief naar Sinterklaas?
 - Wat doen de pakpieten?
 - Welk cadeau zou jij graag krijgen? Wat zie je allemaal staan?
 - Hoeveel pieten zijn aan het werk?
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PAGINA 9
 - Waar gaan de pieten nu kijken met Klaasje?
 - Wat doet Sinterklaas?
 - Mogen de pieten hier komen van Sinterklaas?
 - Hoe komt het dat ze daar niet mogen komen?
 - Wat deden ze eens?
 - Zou jij het leuk vinden als Sinterklaas geen snoep over heeft voor de kinderen?

PAGINA 10
 - Waar smullen Klaasje en de pieten van?
 - Klaasje zijn gezicht zit onder de vlekken.
 - Wat haalt de waspiet?
 - Wat doen ze met het washandje?
 - Zie jij de piet die verstopt is achter de dozen?

PAGINA 11
 - De pieten laden al de zakken uit. Wat gaan ze doen?
 - Eén piet staat bij het paard van Sinterklaas. Wat doet hij?
 - Zijn er veel zakken? Wat denk je dat er in de zakken zit?
 - Zijn er veel pieten om Sinterklaas te helpen?
 - Is Sinterklaas blij?
 - Wat geeft Klaasje aan het paard?

PAGINA 12
 - Zie jij Klaasje?
 - Wat doet hij? Hoe zou dat komen?
 - Wat doen de pieten?
 - Zullen we de cadeautjes die Piet draagt, eens tellen? En de mandarijntjes?
 - Waar zit Sinterklaas?
 - Wat heeft hij op zijn hoofd? En in zijn hand?
 - Zou het paard bang zijn op het dak?

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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ACTIVITEIT 1

Verteltafel

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.

WERKWIJZE

Wanneer de kinderen nog niet vertrouwd zijn met een verteltafel bouw je dat het best stapje voor stapje op. 
Dit proces kan gerust een paar dagen in beslag nemen.

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 experimenteren met de materialen.

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

STAP 7: Speel mee met de kinderen.
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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 kinderen hun fantasie. Een heerlijk proces 
waaruit de gekste verhalen zullen ontstaan.

BENODIGDHEDEN

 - (Playmobil-)poppetjes: Sint, Piet, paard
 - cadeautjes (houten blokjes die je samen met de kinderen schildert en versiert met een strikje 

of kleine doosjes die je inpakt…)
 - grote boot (die kun je zelf maken met kartonnen doos, versieren met vlaggetjes en een 

mast…) en een kleine boot (rubberbootje)
 - Maak met speeldeeg dat je bruin kleurt, kleine chocolademannetjes en speculaasjes. Kleur 

een deel oranje en rol mandarijntjes.
 - blauw doek om zee te maken
 - watjes om het te laten ‘sneeuwen’
 - kleine zakjes om de cadeautjes in te steken

TIP:	Het	is	fijn	om	al	deze	materialen	met	de	kinderen	zelf	te	maken.	
Op deze manier betrek je hen bij de verteltafel en kan ze 
gedurende de week ‘groeien’ en vorm krijgen. 
De betrokkenheid van de kinderen zal hoger zijn. Ze kunnen mee 
nadenken wat ze nog nodig hebben en wat ze kunnen maken, 
meebrengen… Hun fantasie zal extra geprikkeld worden.
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1
 - werkkaart 2
 - kleurendobbelsteen (geel, groen, blauw, roze, paars, rood)
 - klittenband
 - lamineerhoesjes

WERKWIJZE

 - Print werkkaart 1 vier keer.
 - Print werkkaart 2 één keer. Knip de pietenmutsen uit.
 - Lamineer de werkkaart en de uitgeknipte pietenmutsen.
 - Kleef achteraan op de pietenmutsen klittenband met de zachte kant. Op de mutsen op de 

werkkaart kleef je klittenband met de harde kant.

De kinderen dobbelen om de beurt en nemen het juiste gekleurde pietenmutsje.
Heb je deze kleur muts al? Dan is het de beurt aan een andere speler.
Ze dobbelen tot ze alle mutsen verzameld hebben.
Wie heeft als eerste alle gekleurde pietenmutsen verzameld?

Bied de kinderen tijdens het spel op een spontane manier zo veel mogelijk TAAL aan.

Benoem de verschillende kleuren die de kinderen dobbelen:

 - Welke kleur dobbelde je?
 - Heb je (benoem kleur) al?
 - Welke kleur heb jij nog nodig?
 - Wat is je lievelingskleur?
 - …

Doel:  Alle pietjes hebben een andere kleur muts. Kun jij de hoofdkleuren al 
benoemen? Verzamel jij alle pietenmutsen?

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

OD MUVO 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de 
ontdekking van beeldelementen verwoorden.

OD WIS 2.1 De kleuters kunnen handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve 
eigenschap vergelijken.

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

ACTIVITEIT 2

Kleurenspel met pietjes
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Maar ook rekenbegrippen:

 - Hoeveel pietenmutsen heb je al?
 - Hoeveel heb je er nog nodig?
 - Hoeveel pietenmutsen moet je verzamelen?
 - Hoeveel gele/… mutsen liggen nog op de tafel?
 - Wie heeft de meeste mutsen verzameld?
 - Wie heeft de minste?
 - …

TIP: Je kunt de werkkaarten ook als nevenaanbod aanbieden. 
Kinderen kunnen dan al puzzelend alle mutsen verzamelen. 
Daarvoor leg je alle mutsen in het midden van de tafel en kunnen 
de kinderen zelfstandig aan de slag zonder dat ze hun beurt 
moeten afwachten. Ideaal voor instappers of kinderen die nog 
moeilijk hun beurt kunnen afwachten.
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WERKKAART 1
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WERKKAART 2
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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. En dan… Spelen maar!

Doel:  Sinterklaas gaat op stap met zijn paard. Hebben de kinderen zin om 
een stokpaard te maken?

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 met 
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  
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ACTIVITEIT 4

Sinterklaasbaard met 
scheerschuim  

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 3
 - lamineerhoes
 - scheerschuim
 - papiertape
 - schort

VOORBEREIDING

 - Print werkkaart 3 een viertal keer.
 - Knip Klaasje uit. Voor de activiteit met scheerschuim knip je zijn mantel niet mee uit, want daardoor zullen 

kinderen zich geremd voelen. Ze zullen meer experimenteren wanneer je enkel mijter en gezicht uitknipt.
 - Lamineer en knip weer uit.
 - Kleef Klaasje met papiertape op tafel.
 - De kinderen doen een schort aan.
 - Doe scheerschuim onder Klaasje zijn hoofd.
 - Laat de kinderen met beide handen het scheerschuim uitwrijven.
 - Zie jij Klaasje zijn baard?

WERKWIJZE 

Het experimenteren met beide handen staat hier 
centraal. Geef de kinderen indien nodig beetje bij beetje 
scheerschuim bij zodat ze zich kunnen uitleven.
Scheerschuim poets je heel eenvoudig schoon door 
met een ramenwisser het scheerschuim bij elkaar te 
vegen en dan pas met een doekje weg te nemen.
Je kunt kinderen ook op een plexiplaat laten werken. 
Je legt dan het hoofd van Klaasje onder de plexiplaat. 
En dan… uitleven maar!

Doel:  De mama van Klaasje maakte voor hem een mijter en een rode mantel. 
Maar Klaasje wil ook graag een baard, net zoals Sinterklaas. Maak jij 
die voor hem?

OD LO 1.7 De kleuters kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en 
gecoördineerd inschakelen.

TIP: voor variatie: print werkkaart 3*:

 - Laat de kinderen met een wc-rolletje en witte 
verf de baard stempelen. Ook hier laat je ze 
met twee rolletjes stempelen zodat ze beide 
handen gebruiken.

 - Laat de kinderen eerder gescheurde papiertjes 
kleven zodat klaasje een baard krijgt.

 - Laat de kinderen watjes kleven zodat Klaasje 
een baard krijgt.

 - Laat de kinderen een baard schilderen met 
verf. Stimuleer het gebruik van beide handen 
OF geef hen in elke hand een penseel.

*Nu gebruik je wel Klaasje met mantel en mijter.
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WERKKAART 3
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 4
 - stevig papier
 - rode verf
 - schort
 - gouden verf
 - strook papier
 - nietmachine
 - voor kruis: afhankelijk welke techniek je kiest: gouden/gele verf, goud/geel papier, penseel, lijm, priknaald 

en matje

WERKWIJZE

STAP 1: Print werkkaart 4 op tekenpapier of maak een malletje van de werkkaart en gebruik dat om 
over te tekenen op stevig papier.

STAP 2: De kinderen doen een schort aan en stropen de mouwen van de schort goed omhoog.

STAP 3: Doe een beetje verf op de werkkaart. Stimuleer de kinderen om die met beide handen uit te 
smeren op de mijter.

STAP 4: Laat drogen.

STAP 5: Knip de mijter uit of laat de kinderen knippen afhankelijk van hun knipvaardigheden.

STAP 6: Versier nu het kruis:
 - Laat ze met priknaalden prikken zodat het kruis uit de mijter komt en kleef daarachter geel/

goudkleurig papier.
 - Laat ze gele/gouden stukjes papier op het kruis kleven.
 - Laat ze inschilderen met hun vinger/penseel/oorstokjes met gouden/gele verf.
 - …

Meet met een strook papier de hoofdomtrek van de peuter en niet aan die strook de mijter vast.
Veel speelplezier, kleine Klaas!

ACTIVITEIT 5

Mijter van Klaasje  

Doel:  Klaasje krijgt van zijn mama een mijter. Willen jullie ook graag 
een mijter?

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

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 met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.
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WERKKAART 4
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ACTIVITEIT 6

Cadeautjes sorteren!

Doel:  De pieten hebben het druk en sorteren alle cadeautjes in de juiste zak. 
Help jij mee? Sorteer je wel alles in de juiste zak?

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

OD MUVO 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de 
ontdekking van beeldelementen verwoorden.

OD WIS 2.1 De kleuters kunnen handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve 
eigenschap vergelijken.

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

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 5
 - werkkaart 6
 - zakje om de kaartjes in te steken
 - klittenband
 - lamineerhoesjes

WERKWIJZE

 - Print werkkaart 5 vier keer: zak van Sinterklaas met contour van speelgoed.
 - Print werkkaart 6 twee keer.
 - Lamineer de werkkaart en uitgeknipte cadeautjes.
 - Kleef achteraan op de cadeautjes klittenband met de zachte kant. Op de contouren op werkkaart 6 kleef 

je klittenband met de harde kant op elke contour.

Steek alle uitgeknipte kaartjes met cadeautjes in een zakje.
De kinderen nemen om de beurt een kaartje uit de zak.
Ze bestuderen het kaartje. Welk cadeau staat erop?
Hebben ze het cadeau al in hun zak zitten?
Neen? Kleef het op het klittenband op de juiste contour.
Ja? Terug in het zakje!
Wie heeft als eerste alle cadeautjes in zijn zak verzameld?
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TIP: (voor de allerkleinsten): Dit spel kun je ook aanbieden als puzzel.  
Leg alle kaartjes op de tafel en geef elk kind een zak.  
Ze nemen het juiste kaartje en puzzelen hun zak vol cadeautjes.  
Op deze manier moeten ze niet op elkaar wachten en oefenen ze 
toch hun visuele ontwikkeling.

Bied de kinderen tijdens het spel op een spontane manier zo veel mogelijk taal maar 
ook rekenbegrippen:

 - Wat zie je?
 - Welke vorm heeft het?
 - Waar is die vorm in je zak?
 - Hoeveel cadeautjes heb je al?
 - Hoeveel cadeautjes heb je nog nodig?
 - Wat staat er op je kaartje?
 - Is het hetzelfde?
 - Is het verschillend?
 - Is het dezelfde vorm?
 - Is het een andere vorm?
 - Lijken ze op elkaar?
 - …
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WERKKAART 5
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WERKKAART 6
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ACTIVITEIT 7

Pepernoten/
chocoladeklei  

Doel:  We gaan net zoals de pieten aan de slag in het bakatelier. Maak jij 
pepernoten of chocoladen figuurtjes?

OD LO 1.7 De kleuters kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en 
gecoördineerd inschakelen.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

BENODIGDHEDEN

Ingrediënten:

 - 2 kopjes bloem
 - ½ kop zout
 - 2 eetlepels bakpoeder
 - 2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
 - 1 kop warm water
 - 2 eetlepels speculaaskruiden

Materiaal:

 - kop
 - kom
 - eetlepel
 - oven en bakplaat
 - bakpapier
 - optioneel: koekvormpjes, speculaasmal, deegrol…

WERKWIJZE (pepernotenklei maken)

 - Doe alle droge ingrediënten in een kom.
 - Roer alles door elkaar.
 - Vul een kopje met warm water.
 - Giet de inhoud bij de droge ingrediënten en roer goed door elkaar.
 - Wanneer het water goed is opgenomen door het deeg kun je met je handen beginnen te kneden. 

Is je deeg te nat? Voeg dan een beetje bloem toe.  
Is je deeg te droog? Voeg dan een beetje water toe. Werk met hele kleine beetjes!

 - De pepernoten/chocoladeklei is nu klaar om mee te spelen!  
Ga bij de kinderen zitten en rol pepernootjes, rol het deeg uit en maak kleine speculaasjes…

TIP: - 2 eetlepels cacaopoeder om chocoladeklei te maken 
 - beetje oranje verf om mandarijntjesklei te maken
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WERKWIJZE (bakken)

 - Willen de kinderen hun pepernootjes bewaren? Of in de winkel gebruiken om mee te spelen? 
Voor de verteltafel?  
Bak ze dan in de oven op 100 graden Celsius. Afhankelijk van de dikte bak je 1 tot 3 uur tot 
de pepernoten en speculaasjes hard zijn.

WERKWIJZE (bewaren)

 - De ongebakken klei bewaar je in een luchtdichte doos. Die kun je gedurende lange 
tijd bewaren. Laat de kinderen altijd hun handen wassen alvorens te spelen met de 
pepernotenklei.
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 7
 - magneetfiches	(of	knopen/pompons...)
 - sterke magneet (pincet)

WERKWIJZE

Bied	de	kinderen	de	fiches	aan.
De	kinderen	leggen	op	elk	leeg	cirkeltje	een	magneetfiche.	Wanneer	alle	cirkeltjes	gevuld	zijn,	strijken	ze	met	de	
magneetstok	over	de	fiches	en	verdwijnen	ze.	Ze	kunnen	weer	aan	de	slag.
Heb	je	geen	magneetfiches	in	de	klas?	Dan	kunnen	de	kinderen	knopen/pompons/...	leggen	(met	pincet)	op	
de lege plaats.
Voor de kinderen is het ‘vol’ leggen en weer ‘leeg’ maken een magisch momentje. Ze houden van de herhaling 
van ‘vullen’ en weer laten ‘verdwijnen’.
Ze	zullen	veel	plezier	beleven	aan	het	‘wegtoveren’	van	de	fiches.

ACTIVITEIT 8

Sinterklaasboot met 
magneetfiches  

Doel:  De kinderen beleven plezier aan het leggen van de magneetjes 
en die weer ‘weg te toveren’ met de staafmagneet. Ze leren al 
experimenterend het aspect magnetisme. De magneetjes kleven aan de 
magneetstok en niet aan je vinger… 
Ze oefenen hun één-op-éénrelatie. Op elk leeg cirkeltje hoort een 
magneetfiche.

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

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.
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WERKKAART 7
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 - Een stoomboot kan niet ontbreken in de klas. Breng een grote kartonnen doos mee waarin de kinderen 
zelf kunnen spelen. Bekijk de prenten in het boek. Wat hebben we nog nodig? Vlaggetjes, een grote vlag… 
Deze boot kan dag per dag groeien. Observeer het spelgedrag van de kinderen en voeg regelmatig nieuwe 
spelimpulsen toe. Om het spel helemaal compleet te maken is een klein rubberbootje – net zoals Klaasje er 
eentje heeft – onmisbaar! 
Het loont de moeite om goed na te denken over je stoomboot: enkele banken, stoelen… zo plaatsen dat 
het net lijkt alsof de kinderen in een boot zitten. Het is een jaarlijks weerkerend thema dus handig als je 
daarop kunt anticiperen met leuk materiaal. Denk ook aan een anker om uit te gooien, een loopbrug…

 - Een Sinthoek heeft altijd succes. Verkleedkleren, een gouden boek, een bureau… Je kunt er zo gek in 
gaan als je zelf wilt. Laat de kinderen meedenken en mee vormgeven.

 - Een kartonnen doos kan al fantaserend veranderen in een schoorsteen. Werp jij de pakjes van ver in de 
schoorsteen? Voorzie in verschillende kleuren pakjes en verschillende kleuren schoorstenen. Dat doe je 
door elke doos in een hoofdkleur te laten schilderen. Maak bovenkant en onderkant van de doos open en 
hang ze ergens op. Het vormt als het ware een soort basketring. Zet ook een aantal dozen gewoon op de 
grond waar enkel de bovenkant opengemaakt is. En nu… mikken maar!

 - 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	fijne	oefening	om	samen	te	doen.	Lukt	het	inpakken	niet?	Zorg	dan	
voor ingepakte cadeaus en laat de kinderen het papier versieren. Al stempelend veranderen de saaie 
pakjes in pareltjes!

 - De pepernoten die je maakt met de pepernotenklei en daarna bakt, kunnen in de winkel. Breng zakjes 
mee om de pepernoten in te doen. Voor de winkel kun je ook mandarijntjes, speculaasjes en chocolade 
maken met de pepernoten en chocoladeklei. Idealiter hebben de zakjes verschillende sluitingen zodat de 
kinderen al spelend het openen en sluiten kunnen oefenen. De allerjongsten zullen enorm genieten van het 
in- en uitladen of vullen- en leeggieten van de zakjes pepernoten.

 - Inleven in een personage gaat nog beter wanneer je helemaal verkleed én geschminkt bent. 
Leg aquarelpotloden in bruintinten klaar en tover de kinderen om in roetpietjes. Ze zullen het geweldig 
vinden om zo naar huis te mogen gaan!

 - Sommige kinderen zullen het misschien leuker vinden om Piet te zijn? Maak pietenmutsen met de 
Pietjes!

 - Een klein stoombootje knutselen zullen de kinderen heerlijk vinden. Het stoombootje kan later op de 
verteltafel dienstdoen.

NOG MEER INSPIRATIE
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