Gemaakt door: Linda

December 2003

Open vragen
1. Hoe wordt het hoofddeksel van Sinterklaas ook wel genoemd? Mijter.
2. Hoe komt de goede sint naar onze land toe? Stoomboot.
3. Uit welk land komt de goede sint? Spanje.
4. Maak het liedje af: Hoor de wind waait door………………………….de bomen.
5. Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is……………………….de roe
6. En rijd toch niet stilletjes mijn……………huisjes voorbij.
7. Piet heeft 125 pepernoten, er zijn 25 kinderen, hoeveel krijgen zij ieder? 5.
8. Sint heeft 80 chocolade letters en er zijn 16 kinderen, hoeveel letters
krijgen zij ieder? 5
9. Wat voor teken staat er op Sinterklaas zijn jas? Kruis
10. Piet heeft 800 pepernoten in zijn zak zitten, een vierde deelvalt eruit
doordat er een klein gaat je in de zak zit, hoeveel heeft hij er nog over?
800:4= 200 dus 600.
11. Welke chocolade letter wordt het vaakst verkocht? M
12. Hoe wordt het paard van sinterklaas genoemd? Schimmel/ Amerigo
13. Op welke datum kwam sinterklaas aan in Nederland? 15 november
14. Wat voor kleur handschoenen draagt Sinterklaas? Wit
15. In het liedje dat dit jaar speciaal voor Sinterklaas is gemaakt kwam een dans
voor, welke dans is dit? Samba
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Juist / Onjuist vragen
1. Als je pepernoten gaat maken dan heb je peper nodig. Onjuist
De allereerste eetbare letters doken op in een klooster. Juist.
Kinderen kregen daar les in schrijven. Ze moesten met de koekletters
woorden vormen en ze mochten de lekkernijen (letternijen?) uiteindelijk
opeten als ze de woorden juist gespeld hadden.
2. De enige echt sinterklaas is geboren in Turkije. Juist Sint Nicolaas is geboren
in het Turkse kustplaatsje Patara rond 245 na Christus.
3. De intocht van Sinterklaas op TV was dit jaar vanuit Kampen. Onjuist
Hij kwam aan in Zwolle.
4. De kerstman bestond eerder dan Sinterklaas. Onjuist
5. Er zijn alleen maar bruine chocoladeletters te koop. Onjuist Ze zijn er ook
in witte melkchocolade.
6. Per jaar worden er rond de 25 miljoen chocolade letters gemaakt. Onjuist
15 miljoen.
7. Roe. Een roe bestaat normaal gezien uit berkentakken met een rolletje
bamboe er omheen. Zwarte Piet gebruikt de roede om kinderen een
voorzichtige pets te geven als ze stout zijn geweest. "Wie zoet is krijgt
lekkers, wie stout is de roe." Juist
8. Sinterklaas draagt een grote ring om één van zijn vingers. Juist
9. Sinterklaas draagt onder zijn rode jas een witte jurk. Juist
10. Sinterklaas is dit jaar een maand lang in Nederland. Onjuist Hij kwam aan
op 15 november en is er dus maar 3 weken.
11. Sinterklaas wordt in heel Europa gevierd. Onjuist Alleen in Nederland en
België
12. Vouwstep. De vouwstep was vorig jaar een topper op de verlanglijstjes. Ook
Pokémon-artikelen scoorden erg hoog. Juist.
13. Zie ginds komt de stoomboot is absoluut het bekendste Sinterklaasliedje. De
meeste Nederlanders hebben deze 19e eeuwse tekst compleet in hun hoofd
zitten. Van alle andere liedjes over de Sint kent men 1 couplet of minder.
Juist
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De mijter

Schoen / Laars

De roe

Schoorsteen

De staf

Sinterklaas

Een cadeautje

Stoomboot

Een strooiende piet

Verlanglijstje

Het grote boek van Sint

Zak met cadeautjes

Het paard van sinterklaas

Zwarte piet

Pepernoten

Chocoladeletters
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Doe opdrachten

Bedenk met je team een passende naam voor jullie eigen team.
Doe een blinddoek om en teken een zwarte piet op het bord. De winnaar is degene
die de mooiste piet tekent.
Doe een blinddoek om en teken Sinterklaas zo duidelijk mogelijk op het bord.
Pak 5 pepernoten doe ze allemaal tegelijk in je mond en kijk wie er het eerste kan
fluiten.
Zing het liedje mooi en duidelijk af met je hele team.
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