Sinterklaas
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje... Dat wil Hoep maar al te graag,
daarom heeft hij een enorme schoen meegenomen om te zetten voor de Sint. Maar
een schoen hoort bij de open haard en die hebben ze niet. Maar met hulp van de
kinderen kunnen Hoep en Hoela vast wel een echte schoorsteen bouwen!
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
De activiteiten uit de uitzending kunnen ook op andere manieren in de groep
worden uitgevoerd. Misschien komt een kind tijdens het kijken al op een goed idee
voor een activiteit. Ga hier dan op door in de groep.
De schoorsteen
Sinterklaas gooit wat in je schoen, dat hoort zo. Via de schoorsteen komen de
Pieten naar beneden. En als er geen schoorsteen is, dan kunnen de kinderen die
bouwen! Hoe ziet een schoorsteen eruit? De kinderen bouwen van verschillende
materialen een schoorsteen. Stel af en toe een open vraag terwijl de kinderen bezig
zijn.

Nodig:
- Bruin geverfde tempex
- Blokken
- Satéprikkers
- Kistjes of blokken om te
staan

Voorbeeldvragen:
- Hoe ziet een schoorsteen eruit?
- Wat kunnen we daar voor gebruiken?
- Hoe maak je een hele rij blokken aan elkaar?
- Hoe breed moet de schoorsteen worden? Waarom?
- En hoe hoog moet de schoorsteen zijn?
- Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Pieten erin passen?
- Wie is er ongeveer even groot als een Piet? -Wat kun je doen als je er niet meer bij
kunt?
- Hoe kom je hoger?
Cadeautjes inpakken: vorm en grootte
Bij het Sinterklaasfeest horen natuurlijk ook cadeautjes! De kinderen gaan met
pakpapier verschillende spullen inpakken. De opdracht richt zich vooral op vorm en
grootte.
Nodig:
- Stro en een wortel
- Paraplu
- Lange sjaal
- Bal
- Sinterklaas inpakpapier
- Gewoon inpakpapier, krantenpapier
- 2 plakbandapparaten, plakband
- Lintjes en strikjes in verschillende
kleuren

Voorbeeldvragen:
- Welk papier ga je gebruiken voor de Sinterklaascadeaus?
- Hoe knip je het papier van de rol af?
- Hoeveel papier heb je nodig voor de sjaal? Hoe weet je dat?

- Hoe zou je van de sjaal een klein pakje kunnen maken? Doe eens voor? -En hoe
moet dat met de bal? Heb je dan een rond vel papier nodig? Waarom wel/niet?
- Hoe zorg je ervoor dat het pakpapier zo om het cadeau blijft zitten?
- Wat doe je als het papier niet groot genoeg is?
- Wat ga je doen met de linten en de strikjes? Waarom?
- Hoe maak je de strik om het cadeau?
- Als het ingepakt is, kun je niet meer zien wat in welk cadeau zit. Of wel? Hoe dan?
Tip: Laat een groepje kinderen de cadeautjes inpakken. Een ander groepje mag
vervolgens raden wat in welk pakje zit. Voelt het zacht of hard? Is het pakje
vierkant of rond? Is het groot of klein?
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Piramide: ‘Sinterklaas Kapoentje’
Schatkist: ‘Feest in december’
Taalrijk: ‘Pepernoten in mijn schoen’

