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knippen en plakkenKlik op deze link voor meer informatie over de fantasiekaartenthema fantasiekaarten sinterklaas
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Pak:

lijm

Doe:
1. Maak inpak-papier dat bij 

het feest van Sint past. 
2. Knip figuren uit. 
3. Kies een groot papier.
4. Plak de figuren op het 

grote papier.

 � In de fabriek drukken 
ze de plaatjes in een 
patroon op het papier.
Knip en plak plaatjes in 
een patroon.

pakjespapier

weetjeMevrouw Madelein Duijvestijn spaart sinterklaaspapier. Ze heeft bijna 5000 stukken papier. Allemaal anders. Elk jaar komt er nieuw papier bij. Kijk maar eens op haar website: sinterklaaspapier.nl
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http://id-o-matic.nl


tekenen

Peperpoel

Maneschijnmeer

Wortelplaat

De Haven

Weetje
De grote stoomboot 

kan niet overal 
komen. Soms is een 
brug te laag of een 

sluis te smal. Dan 
stapt Sint over op 
een kleine boot.  
Zo komt hij toch 

overal.

Klik op deze link voor meer informatie over de fantasiekaarten

Pak:

Doe:
1. Teken een vaarkaart van 

de zee en een haven. 
2. Teken hoe de boot van 

Sint vaart. 
 

 � Kijk in de atlas hoe de 
Sint van de haven van 
Gijón in Spanje naar de 
haven van Rotterdam 
vaart. Teken die reis.

vaarkaart
thema fantasiekaarten sinterklaas
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Klik op deze link voor meer informatie over de fantasiekaarten

Niet om mee te gooien, 
maar wel erg lekker: 
speculaas. Al eeuwen 
wordt er speculaas 
gemaakt. Traditioneel 
wordt het deeg in een 
houten koekplank 
gedrukt. Het plaatje 
van de koekplank komt 
in spiegelbeeld op de 
koek. Waarschijnlijk 
is de naam speculaas 

afgeleid van ‘speculum’, 
dat is Latijn voor  
spiegelbeeld. Grappig 
is dat de koekplank ook 
een soort spiegel van de 
tijd is. De prenten lieten 
nieuwe uitvindingen 
zien, zoals de molen 
en de stoomtrein. Ook 
bakten bakkers koeken 
met hun favoriete 
stadhouder er op. 

Heel soms strooien de 
helpers van Sinterklaas 
nog net als vroeger een 
hand vol snoepgoed naar 
lieve kinderen. Dat het niet 
meer mag van Sint is wel 
te begrijpen: een goed 
geworpen pepernoot komt 
hard aan. Au! Hoogste 
tijd voor 21ste eeuws 
snoepgoed. Iets waar je 
lekker mee kunt gooien, maar 
wat geen blauwe plekken 
veroorzaakt. 
Wat kun je doen?

 > Ontwerp nieuw snoepgoed 
dat past bij de eisen van deze 
tijd: vrolijk, zacht en goed 
gooibaar. Misschien ook nog 
gezond?

 > Maak een tekening van het 
strooigoed. 

 > Zet in één zin boven de 
tekening waarom de Sint  
voor jouw strooigoed  
moet kiezen.

 
 

 

 � Wat heeft Sint aan een 
ontwerp zonder recept? Schrijf 
het recept op en maak er 
illustraties bij. 

strooitgoed
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papier 
grijs potlood

kleurpotloden
gum
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tekenenKlik op deze link voor meer informatie over de fantasiekaarten

Wat draagt Sint op zijn 
feestdag? Zijn kleding 
lijkt op de kleding van 
een katholieke bisschop, 
maar is simpeler. De 
mantel is een wijde 
rode lap met gouden 
versieringen. Onder 
de mantel draagt Sint 
een versierde stola, 
een soort platte sjaal. 
Daaronder draagt hij 
een albe. Dat is een 

witte jurk met kant 
aan de onderkant. De 
paarse tabberd komt 
onder de albe uit. De 
tabberd is een lange 
jurk, maar soms ook een 
wijde rijrok om beter 
te kunnen paardrijden. 
Wat daar hij daar onder 
draagt? Dat weet hij 
alleen. Verder draagt 
hij zwarte schoenen en 
witte handschoenen.

Altijd als je de Sint zien, ziet hij 
er tip top uit. Hij draagt een 
rode mantel met gouden 
franjes, een rode hoge mijter, 
lange witte handschoenen, 
glimmend zwarte schoenen. 
In het journaal zie je hem 
soms even met een 
werkmijter. Maar 
wat draagt Sint 
als hij niet bij ons 
op bezoek is? Wat 
ligt, staat en hangt 
er allemaal in de 
kledingkast van de Sint?
Wat kun je doen? 

 > Teken een kast die volgens jou 
past bij Sinterklaas. 

 > Teken wat er in de kast ligt, 
staat en hangt. Is de kast 
netjes of heeft Sint daar geen 
tijd voor?

 � Teken Sinterklaas zittend op 
de rand van zijn bed in zijn 
pyjama.

de kast van sinterklaas
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creatief scrhijvenKlik op deze link voor meer informatie over de fantasiekaarten

In de loop van de tijd 
heeft Sinterklaas 
al heel wat boeken 
volgeschreven. Sterker 
nog per jaar heeft 
hij wel meer dan één 
boek nodig. We weten 
niet precies wat Sint 
opschrijft, maar stel dat 
hij per persoon twee 
regels schrijft. Dan 
kan hij per bladzijde 
iets schrijven over 

ongeveer tien personen. 
In Nederland zijn er 
ongeveer 1,5 miljoen 
basisschoolkinderen. 
Voor deze kinderen 
alleen al schrijft hij dus 
150 duizend bladzijden 
vol. Hoeveel bladzijden 
zouden zitten er in het 
grote boek van Sint? 
500? Dat zijn dan 300 
boeken. Hoe doet hij 
dat?

Alleen Sint schrijft in het grote 
boek. En dat doet hij al jaren. 
In zijn mooiste handschrift 
natuurlijk. Soms bladert hij nog 
eens terug in een oud boek 
en denkt aan de kinderen 
van toen. Hun namen waren 
anders en hun wensen waren 
anders, soms ook hun vragen 
en streken. Heerlijk om even 
terug te denken aan de 
avonden van toen.
Wat kun je doen?

 > Schrijf en teken een bladzijde 
uit het grote boek van 
Sinterklaas van het jaar 1950. 

 > Bedenk eerst wat je wilt 
schrijven. 

 > Oefen het handschrift op een 
kladblaadje. Zoek je inspiratie 
voor een handschrift, kijk dan 
op de computer.

 > Gebruik schrijfpapier of zet 
met liniaal en potlood dunne 
lijnen op papier.

 > Schrijf de tekst met potlood.
 > Tevreden? Trek de letters over 

met een vulpen (of een andere 
pen).

 � Teken het grote boek van de 
toekomst. Of zou Sint dan een 
appje gebruiken? Teken dat.

het grote boek
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knippen en plakkenKlik op deze link voor meer informatie over de fantasiekaarten

Een gedicht kan veel 
verschillende vormen 
hebben. Misschien heb 
je wel eens een elfje 
gemaakt? Een gedicht 
van 11 woorden, per 
regels steeds één woord 
meer. Zo heeft elke 
dichtvorm eigen ‘regels’. 
Een 160 is een gedicht 
van precies 160 tekens. 

Elke letter, elke spatie 
en elk leesteken telt 
mee. Een andere vorm is 
een haiku. Hierbij tel je 
niet de tekens, maar de 
lettergrepen. De eerste 
en derde regel hebben 
5 lettergrepen en de 
tweede regel heeft er 7. 
Daar is een dichter wel 
even zoet mee ... 

In Sinterklaastijd worden heel 
veel gedichten geschreven 
bij surprises en cadeaus. 
Het gedicht gaat over de 
ontvanger van het cadeau. 
Sinterkaasgedichten hebben 
vaak een simpel rijmschema 
en eindrijm. Eindrijm betekent 
dat het woord aan het einde 
van de zin rijmt op het laatste 
woord van een volgende zin. 
Een eenvoudig rijmschema 
voor een gedicht van 8 regels 
is: aa bb cc dd. Dat betekent 
dat de eerste 
zin rijmt op 
de tweede, 
de derde 
op de 
vierde, en 
zo verder. 
Makkelijk toch? 

Wat kun je doen?
 > Knip uit een tijdschrift 

woorden die passen bij de 
persoon waar jij een gedicht 
over maakt. 

 > Maak een gedicht met 
rijmschema aa bb cc dd. 

Gebruik de uitgeknipte 
woorden in het 
gedicht. Het is niet 
erg als je woorden 

overhoudt.
 > Zoek in een tijdschrift naar 

extra woorden of letters. 
 > Zet met potlood en liniaal 

regels op je papier. Plak en 
schrijf je gedicht. 

 � Knip 10 woorden uit een 
tijdschrift. Maak een gedicht 
waar je alle woorden in 
gebruikt. 

dit plak je bij je pakje

w
at

 h
eb

 je
 nodig voor deze opdracht? w

at heb je nodig voor deze opdr
ac

ht
?

tijdschrijft
schaar en lijm 

potlood en liniaal
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