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Beste leerkracht,

De winter is in aantocht, het wordt buiten al vroeg donker en overal 
zijn weer pepernoten en snoepgoed te vinden. Kortom: Sinterklaas komt er weer 
bijna aan! Het belooft weer een leuke tijd te worden waarin Sinterklaas en de 
Pieten allerlei grappige en spannende avonturen meemaken. Samen met uw klas 
kunt u de komende 3,5 weken de belevenissen van Sinterklaas en de Pieten volgen 
via het Sinterklaasjournaal van NTR: Jeugd. Met dit Sintpakket van NTR: SchoolTV 
laat u uw lessen gedurende drie weken aansluiten op de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal. 

In dit sintpakket treft u – naast deze handleiding met lessuggesties -  aan: 
- voor elk kind een pepernotendoosje, 
- sleutel van de pakjeskamer, 
- tekening van de sleutel, 
- een kleurplaat van Babypiet. 
Met dit Sintpakket kunt u met uw activiteiten aansluiten op de gebeurtenissen in 
het Sinterklaasjournaal. De kinderen hebben dan helemaal het gevoel dat zij 
actief deelnemen aan het Sinterklaasfeest. 

Wij wensen u en de kinderen een fi jne Sinterklaastijd!

Uitzendingen
Het Sinterklaasjournaal is te zien om 17.40 uur op 
Nederland 1 en Z@ppelin. Herhaling om 7.35 uur 
op Z@ppelin. Het Sinterklaasjournaal wordt ook
in de middag uitgezonden. Kijk voor uitzendtijden 
in de programmagidsen van de omroepen.
Op www.sinterklaasjournaal.nl kunt u de
afl everingen terugkijken op de computer 
of digitaal schoolbord. 

Tip! 
In de SchoolTV-programma’s Koekeloere en Huisje Boompje Beestje kunt u zien 
hoe Moffel en Piertje en hoe Fahd, Carlijn en Raaf avonturen rondom Sinterklaas 
en het Sinterklaasjournaal beleven. 
Ook Sesamstraat zal vanaf maandag 15 november in het teken staan van de 
sinterklaasperikelen.

Ook kunt u verschillende Sinterklaasliedjes en fi lmpjes bekijken op 
www.sinterklaasjournaal.nl

De lessuggesties die direct aansluiten bij de uitzendingen van het Sinterklaas-
journaal worden aangegeven met een mijter.

Extra lessuggesties die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van het Sinterklaas-
journaal, maar wel een leuke aanvulling hierop zijn, worden aangegeven met een 
pepernoot. 

De knutsel-lessuggesties worden aangegeven met een schaar.



Tip!
Als sommige kinderen het gebeuren rondom Sinterklaas nog een beetje eng 
vinden, kan het helpen om ze te laten verkleden als Sinterklaas en Piet. Laat de 
kinderen een rollenspel spelen en ze gedurende de weken voor het Sinterklaas-
feest in de klas meehelpen als hulppiet. 

  Kringgesprek
Sinterklaas is in Harderwijk aangekomen! In het Sinterklaas-
journaal hebben de kinderen kunnen zien hoe dat in zijn werk 
is gegaan. 
Bespreek de gebeurtenissen rondom het Sinterklaasjournaal. 
Probeer samen met de kinderen nog maar eens te achterhalen 
wat er onderweg allemaal mis ging. Wat vinden de kinderen 
hiervan? Wat deed Vergeetpiet om de weg terug naar Spanje 
te kunnen vinden? Bespreek de namen van de Pieten die in 
het Sinterklaasjournaal een belangrijke rol spelen: Hoofdpiet, 
Vergeetpiet, Wellespiet en Huispiet. Weten de kinderen wat 
er met deze Pieten is gebeurd in het Sinterklaasjournaal? 
                       
          Bespreek het onderwerp ‘vergeten’ in de groep. Vergeten de 
kinderen ook weleens iets? Kunnen ze daar een voorbeeld van geven? En hoe 
kun je ervoor zorgen dat je iets niet vergeet? Speel met de kinderen het bakken 
van pepernoten in de pepernotenfabriek na. De kinderen zijn natuurlijk de hulp-
pieten. Alvorens pepernoten te bakken, kunt u doen alsof u vergeten bent welke 
ingrediënten u moest kopen. Laat de kinderen met oplossingen komen om niet 
te vergeten wat u allemaal nodig heeft. 
Laat elk groepje kinderen minstens 30 pepernoten bakken. Met pepernoten kunt u 
uitstekend classifi catie-oefeningen doen. Laat elk groepje kinderen hun pepernoten 
inpakken in groepen van 3, 5, 9 en 10 pepernoten. Hoeveel zakjes met daarin 
3 en 5 pepernoten bevatten evenveel als een zakje van 9 en 10 pepernoten? 
Een pepernotenrecept is te vinden op www.sinterklaasjournaal.nl.

Tip!
Als u geen tijd hebt om met de kinderen pepernoten te bakken, kunnen de kinderen 
ook pepernoten tekenen en uitknippen.

Week 1 

Voorbereidingen voor deze week
Maandag
-  Vraag de kinderen om één schoen mee naar school te nemen, om hun schoen 

te zetten. 
- Verzamel een tiental oude sleutels. 
-  Koop ingrediënten om pepernoten mee te bakken en een aantal boterhamzakjes 

om de pepernoten in te groeperen. 
Dinsdag
- Schaf voor elk kind voldoende pepernoten aan.
-  Doe een aantal sleutels in de doosjes met pepernoten en leg in elke schoen van 

de kinderen een doosje. 
Vrijdag
- Vraag de kinderen om een babyfoto van zichzelf mee naar school te nemen. 
-  Zorg voor een pop die gebruikt kan worden als baby en leg een aantal 

babyspullen klaar: luier, speen, slabbetje. 

Maandag 15 november

  Voorbereiding
Vraag de kinderen om een schoen mee naar school te nemen, 
zodat ze hun schoen kunnen zetten. Voer een gesprek met de 
kinderen over hun schoen zetten: waarom doen ze dit? Wat doen 
Sinterklaas en Piet met de schoenen van de kinderen? Wat verwachten de kinderen 
in hun schoen? Laat de kinderen in kleine groepjes Pieten naspelen die ‘s avonds 
het klaslokaal binnenkomen om cadeautjes te brengen. Waar zullen deze Pieten 
vandaan komen? Hoe en waar komen ze het lokaal binnen? Kunnen ze makkelijk de 
schoenen van de kinderen vinden? Hoe lopen, klimmen, kruipen en rennen Pieten 
als ze een zware zak met snoepgoed en cadeautjes in hun handen hebben? 

Verzamel een tiental oude (deur)sleutels die u op dinsdag in de 
schoenen van de kinderen kunt doen. De sleutel van de 
pakjeskamer is daar nog niet bij.



  Groepsactiviteit
Babypiet zorgt voor veel problemen in het Pietenhuis. Weten de kinderen nog wat 
de Pietenbaby allemaal heeft uitgespookt? Wat vinden de Pieten hiervan? 
Geef de kinderen een pop en vertel ze dat het een huilende baby is. Waarom huilen 
baby’s? Laat de kinderen hierover vertellen. Voorbeelden kunnen zijn: moe, honger, 
dorst, vieze luier, ziek, aandacht vragen en pijn. Vraag de kinderen hoe ze de baby 
in één van deze situaties weer stil kunnen krijgen. Kunnen ze het laten zien? 
Laat vervolgens één kind een baby spelen. Geef hem/haar een slabbetje en speen 
en bind hem/haar met een doek een zogenaamde luier voor. Fluister in het oor van 
het kind een situatie en laat hem of haar dit naspelen als baby. Voorbeelden van 
situaties zijn: de baby ligt in zijn wieg, maar wil niet slapen, de baby kruipt stiekem 
weg, de baby wil niet eten, de baby heeft in zijn luier gepoept en moet huilen en is 
echt niet te troosten. Wijs vervolgens twee kinderen aan die de situatie als ouders 
mogen oplossen. Hoe krijgen ze de baby weer stil? 

                     Suggestie voor groep 3/4
Nu gaat u aan de slag met de babyfoto’s die de kinderen van zichzelf mee naar 
school hebben genomen. Vouw een dik vel A-4 papier door midden en laat de 
kinderen hun foto hierin plakken, zodat er een fotoboekje ontstaat. Vraag de 
kinderen om de mensen erbij te tekenen die voor hem/haar hebben gezorgd 
toen ze nog baby’s waren. Wat moet je allemaal doen om een baby te verzorgen? 
Laat ze vertellen over hun verzorgers. Kennen ze leuke verhalen van hun babytijd? 

                 Laat vervolgens elk kind een tekening maken hoe er voor Babypiet 
gezorgd moet worden en hoe ze hem weer stil kunnen krijgen. 

Deze ‘tips’ voor de Pieten kunnen de kinderen in hun schoen doen. Hopelijk 
hebben de Pieten hier iets aan!

Dinsdag 16 november / woensdag 17 november

  Kringgesprek
In het Pietenhuis is een nieuwe Piet geïntroduceerd: de Babypiet. Hoe is deze 
Babypiet meegekomen? 
Wat vinden de andere Pieten van Babypiet? Wat vinden de kinderen dat er met 
Babypiet moet gebeuren? Kunnen de kinderen met oplossingen komen om 
Babypiet stil te houden? 
Vanaf 16 november kunnen de kinderen ‘s ochtends bij binnenkomst in de klas 
een doosje in hun schoen vinden met daarin pepernoten. Deze doos is er voor 
de veiligheid en hygiëne van het snoepgoed. Als u niet te veel snoepgoed uit 
wilt delen, kunt u het grootste deel van de pepernoten in het doosje vervangen 
voor een ander klein cadeautje. In een aantal doosjes vinden de kinderen ook een 
sleutel. Vraag de kinderen wat er met de sleutels van de Huispiet is gebeurd. 
Kunnen ze raden waarom er een sleutel bij de pepernoten ligt? Vraag de kinderen 
hoe ze het beste de sleutels terug kunnen geven aan de Huispiet.

Vrijdag 19 november

  Spullen voor Babypiet 
Denk samen met de kinderen na over welke spullen de Pieten allemaal nodig 
hebben om voor de Babypiet te zorgen. Laat de kinderen dat vandaag of in de 
loop van volgende week meebrengen en in hun schoen stoppen. Dat zal in het 
Pietenhuis zeker van pas komen.



Dinsdag 23 november

  Vanavond zit in het Sinterklaasjournaal in het Kort Nieuws een item over 
precisiestrooien. Leg met pepernoten op elk tafeltje de eerste letter van de naam 
van ieder kind. Bij een aantal letters is een streepje vervangen door een sleutel 
(niet de sleutel van de pakjeskamer). De gevonden sleutel gaat uiteraard in de 
schoen.

Week 2

Voorbereidingen voor deze week
Dinsdag
- Voldoende pepernoten om voor elk kind een letter te leggen.
Woensdag
-  Bekijk het Babypietenwiegenliedje samen met uw klas op www.sinterklaas-

journaal.nl.
- De sleutel van de pakjeskamer wordt in de klas gevonden.

Maandag 22 november

  Kringgesprek
Bespreek de gebeurtenissen van het afgelopen weekend rondom het Sinterklaas-
journaal. Hoe gaat het met de sleutels van Huispiet? Waarom staat het Pietenhuis 
vol met pepernoten? En waarom zijn alle Pieten toch steeds zo moe? Wat doet de 
Hoofdpiet hiertegen?

  De Pieten hebben slapeloze nachten in het Pietenhuis. Ze zijn moe! Daarom 
vallen ze steeds in slaap terwijl ze cadeautjes rond moeten brengen. Vraag de 
kinderen hoe ze de Pieten wakker kunnen laten schrikken. Speel deze situaties met 
de kinderen na in het speellokaal. Tweederde van de groep speelt Piet die druk 
cadeautjes aan het rondbrengen is, maar dan langzaamaan tijdens het werk 
in slaap valt. Eenderde van de groep moet de Pieten tegelijkertijd wakker laten 
schrikken. Als alle Pieten in slaap zijn gevallen, kijken deze kinderen elkaar goed 
aan en laten de Pieten tegelijkertijd wakker schrikken. Hoe reageren de Pieten 
hierop?

Oefen vervolgens met alle kinderen het onderstaande rijmpje. Laat de kinderen 
bij elke lettergreep één keer in hun handen klappen. Van dit handenklaprijmpje 
moeten de Pieten wel wakker schrikken!

Piet! Piet!
Wak-ker wor-den! 
Piet! Piet!
Staaaaaa eens op!

Piet! Piet!
Wak-ker wor-den! 
Piet! Piet!
pe-per-noot en drop!



Woensdag 24 november

  Sleutel gevonden!
Vandaag vinden de kinderen weer wat snoepgoed in hun schoen. De Pieten zijn 
langs geweest! Het klaslokaal is een beetje rommelig achtergelaten en er is door 
een Piet een tekening gemaakt op het bord. Hierdoor kunnen de kinderen aan-
voelen dat er vannacht iets is voorgevallen. In de schoen van één van de kinderen 
ligt niet alleen snoepgoed, maar ook een sleutel. Is dat de sleutel van de pakjes-
kamer? Of lijkt dat maar zo? Hoe kunnen we zien of dit de echte sleutel van de 
pakjeskamer is? Bekijk samen met de kinderen de sleutel en bespreek de uitleg 
die Huispiet in het Sinterklaasjournaal heeft gegeven over de sleutel van de pakjes-
kamer. In dit Sintpakket zit een tekening sleutel van de pakjeskamer, gemaakt door 
de Huispiet. Bekijk deze met de kinderen. Zorg ervoor dat deze sleutel samen met 
een briefje aan de Huispiet aan het eind van de dag in de schoen van één van de 
kinderen wordt geplaatst, zodat de Pieten deze vanavond mee kunnen nemen 
voor de Huispiet. 
Ideeën voor het vinden van de sleutel van de pakjeskamer in de klas:
-  één kind vindt in zijn schoen een mislukte pepernoot, zo groot als 

een vuist, met daarin de sleutel.
-  een spoor van pepernoten op de grond dat leidt naar een geheim hoekje 

in de klas, waar een berg pepernoten ligt, met daartussen de sleutel. 
Ook ligt er een veer van een pietenmuts naast. Het lijkt alsof er in de jute zak 
met pepernoten van één van de Pieten een gat zat.

-  de Pieten zijn een jute zak met pepernoten vergeten in de klas. 
Helemaal onderin zit de sleutel verstopt. 

-  de kinderen ontvangen pepernoten in hun schoen, de leerkracht een speculaas-
pop. Als die er een hap van wil nemen, blijkt er een sleutel in te zitten.

  Kringgesprek
Bespreek de term ‘sleutel’ met de kinderen. Waarom gebruiken we eigenlijk 
sleutels? Lijken alle sleutels op elkaar? Waar worden sleutels vaak van gemaakt? 
Hoe voelen ze? Hoe ruiken ze? Welke kleur hebben ze?
Noem vervolgens onderstaande woorden achter elkaar op. Als de kinderen een 
woord horen van een voorwerp waar een sleutel voor nodig is om het te openen/
sluiten, mogen ze zo snel mogelijk gaan staan. 

stoel – speeltuin – auto – schrift – fi etsslot – zandbak – schatkist – televisie – 
computer – snoeppot – voordeur – huis – speelhoek 

     Tekening
Vraag de kinderen of ze zelf ook een sleutel bezitten. Waarvoor is deze? Of als 
ze geen sleutel hebben, of ze de sleutels van hun ouders kunnen herinneren. 
Waar hebben hun ouders allemaal een sleutel van? En hoe zien deze sleutels eruit? 
Lijken ze op elkaar? Laat de kinderen een tekening maken van de sleutel die ze 
(of hun ouders) bezitten, en ernaast een tekening van het voorwerp waar de sleutel 
op past. De kinderen kunnen deze tekening in hun schoen doen als klein cadeautje 
voor de Huispiet.

  Liedje
Pietje Precies heeft een Liedjesbundel van Sinterklaas gevonden met een 
slaapliedje daarin. In het Sinterklaasjournaal zal blijken dat Babypiet in slaap 
valt wanneer zoveel mogelijk kinderen dit liedje zingen.
Oefen dit liedje met de kinderen en vraag of ze thuis dit liedje voor het slapen 
gaan willen zingen. Uiteraard moet Babypiet ook een middagdutje doen. U kunt 
de middag beginnen met het zingen van het Babypietenwiegeliedje, zodat 
Babypiet rustig kan slapen…

Babypietenwiegeliedje: (op de melodie van Sinterklaas Kapoentje)

Lief klein Babypietje
Strakjes na dit liedje
ga je lekker slapen
Kijk, je moet al gapen

Pietje Precies en de Pietenband zingen het op 23 november in afl evering 14, 
daarna te beluisteren op www.sinterklaasjournaal.nl. Hier zijn nog veel meer 
liedjes te vinden. De Liedjesbundel van Sinterklaas is vanaf 17 november op 
internet te vinden.

Sinterklaas 

Kapoentje...

Let op: dit wordt 
een drukke dag!



Week 3

Voorbereidingen voor deze week
Dinsdag
-  Introduceer de kleurplaat van Babypiet aan de kinderen. 
Vrijdag
-  Zorg voor een cadeau voor de Babypiet. Dit kan samen met de kinderen 

gemaakt worden. 

Maandag 29 november

  Kringgesprek
Bespreek met de kinderen de gebeurtenissen rondom het Sinterklaasjournaal 
van het afgelopen weekend. Is de sleutel van de pakjeskamer al gevonden? 
Wat ontdekt Sinterklaas in het Pietenhuis? En wat is er gebeurd met alle pakjes?

Dinsdag 30 november 

  Kringgesprek
Houd een gesprek met de kinderen over de verdwenen pakjes. Kunnen de kinderen 
bedenken waar Vergeetpiet naartoe is gereden met de vrachtwagen? Waar denken 
ze dat alle pakjes liggen?

  Kleurplaat/Poster van Babypiet
Op www.sinterklaasjournaal.nl vindt u kleurplaten van Babypiet. Print deze uit 
en laat de kinderen de kleurplaten inkleuren. Zorg voor voldoende exemplaren, 
zodat de kinderen de posters op verschillende plaatsen kunnen ophangen.
In dit Sintpakket zit een extra groot exemplaar waar alle kinderen samen aan 
kunnen werken. Bespreek met de kinderen hoe Babypiet er uitziet. Maak samen 
met de kinderen de poster af en hang deze op een publieke plek op of rond de 
school, waar iedereen het kan zien.

Woensdag 1 december / donderdag 2 december

  Kringgesprek
Houd een gesprek met de kinderen over de pakjes die nog steeds verdwenen zijn. 
Waar kan Vergeetpiet ze toch gelaten hebben? Verzin samen met de kinderen 
plaatsen waar de pakjes zouden kunnen liggen. De kinderen kunnen een tekening 
van deze plekken maken en in hun schoen doen, als tip voor Vergeetpiet. Misschien 
herinnert hij zich weer waar de pakjes liggen, als hij iets op de tekening herkent. 

  Liedjes
Sinterklaas en de Pieten komen al bijna langs op school! 
Natuurlijk wordt er dan uitgebreid voor hem gezongen!

      Cadeau voor Babypiet
Voer een gesprek met de kinderen over Babypiet. Waarom huilde hij zoveel?  
En wat kunnen de Pieten eraan doen om hem niet meer zo te laten huilen op de 
terugweg naar Spanje? Want als de baby weer zoveel gaat huilen, dan kunnen 
de Pieten er niet van slapen! Maak samen een cadeau voor Babypiet, voor op de 
terugtocht naar Spanje. Waar zou de baby van opvrolijken? Van speelgoed, een 
mooi liedje of een boekje met tekeningen van zijn huis in Spanje? Dit cadeau kunt 
u aan Sinterklaas overhandigen als hij uw klas bezoekt. 



Vrijdag 3 december

  Vandaag komen Sinterklaas en de Pieten eindelijk
langs op school! Maar de Pieten hebben niet alleen
maar zakken met snoepgoed en cadeautjes in hun hand,
maar ook babyspullen! Eenmaal in uw klas aangekomen, 
geeft Sinterklaas alle babyspullen terug die eerder in 
de schoen zijn gestopt. Hij bedankt u en de kinderen 
vriendelijk. Babypiet heeft van alle kinderen zoveel mooie 
spulletjes gekregen, die heeft hij echt niet allemaal nodig! Daarom heeft 
Sinterklaas hun speentjes, slabbetjes en knuffels maar weer meegebracht.  
Nu weten we allemaal zeker dat Sinterklaas de laatste dagen voor de Babypiet 
heeft gezorgd. 
Overhandig Sinterklaas eventueel het cadeau dat de kinderen hebben gemaakt 
voor Babypiet. Vertel de Pieten dat u hoopt dat Babypiet met dit cadeautje 
minder zal huilen op de terugtocht naar Spanje. Babypiet zal hier vast en zeker 
blij mee zijn!

Variant: 
Sinterklaas kan de geleende babyspullen ook bij u thuis terug bezorgen. In dat 
geval neemt u zelf de babyspullen mee terug naar de klas met daarbij uiteraard 
het verhaal dat Sinterklaas die in uw eigen schoen heeft terug bezorgd.


