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Woorden kleuren 

Kleur in de zinnen hieronder: 

- alle bijvoeglijk naamwoorden rood 

- alle zelfstandig naamwoorden blauw  

- alle lidwoorden groen 

 

1. De echte naam van Sinterklaas is Sint Nicolaas. 

 

2. Sint Nicolaas is al heel oud! De man met de lange witte baard is 

wel meer dan 1700 jaar! 

 

3. Sint draagt een rode mijter, omdat hij een bisschop is. Een 

bisschop is een belangrijke bestuurder in de katholieke kerk.  

 

4. De goede Sint komt uit Myra. Dat was een kleine stad in het oude 

Romeinse Rijk. 

 

5. De Pieten werken nog maar kort met Sinterklaas. Pas in 1850 

bedacht een schrijver deze behulpzame vrienden! 

 

 

 

Iris vraagt 'Wat is een schimmel?' 'Een schimmel  

is een wit paard, net als dat van Sinterklaas', 

antwoordt haar moeder. Dan vraagt Iris:  

'Waarom moet dat paard van Sinterklaas dan  

per se op mijn boterham zitten?' 
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Kies een cadeau 

Drie kinderen zijn op zoek naar hun cadeau. Drie pieten helpen hen 

met het kiezen van het juiste pakje. Luister goed naar hun tips. Wat 

zit er in welk cadeau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ ___________ ___________

ik heb een niet-

rond pakje met 

speelgoed 

ingepakt 

ik heb drie 

chocolade-

letters 

ingepakt  

ik heb de taaitaai 

pop verpakt in 

het pakje rechts 

van het pakje 

met speelgoed 
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Zoek de woorden 

In deze woordzoeker zitten Sinterklaaswoorden verstopt. Om te 

weten welke woorden je moet zoeken, moet je eerst de letters van 

deze woorden door elkaar husselen.  

badar  ptieen  

cajedeutas  scehon  

denak  ssceoortehn  

dmeeebcr  setraniklas  

havuudrar  sonep  

ictnoht  sotooombt  

lteert  stogoireod  

mijtre  wotrel  

padra  zka  

pnepreoot    

  
 

T Z W O R T E L I N E G 

I H N T L E T T E R S D 

C A C O O S B T K A O B 

A A D O M O E M A Z A K 

D R A B T I N L E A T R 

E D K M P N K R R C E D 

A V E O S R I D E T E N 

U U N O E N E S J P E D 

T U S T R O O I G O E D 

J R N S T O M E H O M P 

E I P A A R D C P B O O 

S C H O O R S T E E N T 

 

 

Welk liedje kun je maken van de overgebleven letters? 

 

___ _____ ____ __ _________  
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Rekenen met Piet 

Piet moet zoveel cadeautjes bezorgen, dat hij soms de tel kwijtraakt. 

Kun jij Piet helpen? 

In de Speculaaslaan wonen 34 kinderen. 

Alle kinderen in de straat krijgen van Piet 

drie schoencadeautjes deze week. 

Hoeveel schoencadeautjes heeft hij in 

totaal nodig?  

 

______ 

 

Aan het Marsepeinplein wonen 12 meisjes en 9 

jongens. Alle kinderen krijgen van Piet 29 pepernoten. 

Hoeveel pepernoten moet hij bakken?  

 

______ 

 

In Nederland hebben 86 kinderen een 

verzamelset met speelgoedautootjes op 

hun verlanglijstje gezet. In elke set zitten 15 

autootjes. Hoeveel autootjes moet Piet in 

totaal kopen? 

 

______ 

In Taaitaaidorp wonen 72 gezinnen. Elk 

gezin krijgt op pakjesavond van Piet een 

grote zak met 19 cadeautjes. Hoeveel 

cadeautjes heeft Piet op pakjesavond 

nodig voor de mensen in Taaitaaidorp?  

 

______ 
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Gedicht 

Dit gedicht is nog niet helemaal af. Vul steeds één van deze 

woorden in om het gedicht compleet te maken. 

vriend – held – kon – speelgoed – vrouwen – kwaad 

 

Sinterklaas die ken jij vast al heel erg goed, 

Hij geeft je elk jaar snoep en ____________________ 

 

Maar weet jij ook van zijn heldendaad? 

Hij streed lang geleden tegen het ____________________ 

 

Een herbergier had drie jongens verstopt in een ton, 

Sint redde hen, want hij vond dat dat niet 

 

____________________ 

 

Sint liet de herbergier beloven dit nooit 

meer te doen, dit had niemand verdiend, 

En Sint was hierna een echte 

kinder____________________ 

 

Ook gaf hij meisjes geld, zodat zij  

konden trouwen, 

Dankzij hem werden zij  

gelukkige ____________________ 

 

Nog steeds wordt dit verhaal verteld  

Sinterklaas is een échte  

 

____________________! 
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Hop, hop, hop… 

Maak de Sinterklaasliedjes af en vul de ontbrekende woorden in de 

puzzel in.  

1. Wie komt er alle ... 2. Hoe waaien de ... al heen en al weer 

3. Sinterklaasje kom maar ... met je Piet 

4. ... gaan de paardenvoetjes 

5. Hoor de wind waait door de ...  

6. Snelle Piet ging uit ... 

 

7. Hop hop hop, paardje in ... 

8. (verticaal) Daar wordt 

aan de deur ... 

 

 

 

 

 

 

8. (horizontaal)  

Zie de maan 

schijnt door de 

bomen, makkers 

staakt  

uw wild ... 

9. Sinterklaas kapoentje, gooi wat 

in mijn … 

10. O, kom er eens ... 

11. Sinterklaas is ..., zet mijn schoentje klaar 

12. Hij komt, hij komt, de lieve goede ... 

13. Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't ... 

14. Sinterklaasje, bonne bonne bonne, ... wat in mijn lege lege tonne
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De buit verdelen 

Een groep kinderen heeft bij de intocht van Sinterklaas een grote 

voorraad snoepgoed en pepernoten gekregen. Nu gaan ze die 

verdelen. Hoeveel krijgt iedereen? 

 

______ 

 

Jelle, Thom en Eva hebben samen 138 pepernoten 

gekregen. Ze hebben afgesproken dat Jelle 1/2 

krijgt, dat Thom 1/3 krijgt en dat de rest voor Eva 

is. Hoeveel pepernoten krijgt iedereen? 

Jelle: ______ 

Thom: ______ 

Eva: ______ 

 

Marlon, Yasmine, Kay en Sebastiaan hebben samen 27 schuimpjes 

gekregen. Ze willen ervoor zorgen dat iedereen evenveel en zo veel 

mogelijk schuimpjes krijgt. Hoeveel schuimpjes houden ze over? 

______ 

 

Hilde en Amir eten samen een chocoladeletter. Hilde 

neemt twee keer 1/5. Amir eet 1/3. Hoeveel blijft er over van 

de chocoladeletter?  

 

______ 

 

Sara heeft een mandarijntje gekregen van Piet. Het 

mandarijntje bestaat uit 10 partjes. Sara eet 4 partjes. 

Het hoeveelste deel van de mandarijn heeft Sara 

opgegeten?  

______ 
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Rebus! 

Los de rebus op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….! 

 

 

+ t 

p = n 

l = t 

s + 

as = e 

n = r 

+ t 

j = t 

s = e 

Wist je dat… 

Het woord sint heilig betekent? Het komt van 

het Latijnse woord sanctus. Deze eretitel in de 

katholieke kerk krijgen mensen die veel goede 

dingen hebben gedaan en zo een voorbeeld 

voor iedereen zijn. 
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Piet-doku 

Vul alle cijfers in, zodat in elk vak, in elke rij en in elke kolom, elk 

cijfer maar één keer voorkomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog meer te weten komen over Sinterklaas, de Pieten en de 

geschiedenis van pakjesavond? Breng dan een bezoekje aan het 

Huis van Sinterklaas in Museum Catharijneconvent in Utrecht!  

www.huisvansinterklaasinutrecht.nl  
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Kidsweek.nl 

De weekkrant voor kinderen 

van 7 t/m 12 jaar. 

 

basisonderwijs.online 

Toegankelijk lesmateriaal 

voor het basisonderwijs. 

 

PodiumVoorOnderwijs.nl 

Gratis, actueel lesmateriaal 

voor het basisonderwijs. 

 

kiddicolour.com 

Kleurprenten die er écht 

toe doen. 

KlasseBoekje is een initiatief van: 

 

http://www.huisvansinterklaasinutrecht.nl/

