
 

 
 

Laarzen vol cadeautjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

In het Zandkasteel is het liedje ‘Sinterklaas kapoentje’ te horen. Sinterklaas is in 

het land en Toto en prinses Sassa mogen hun laarsjes zetten. Koning Koos zet zijn 

laarzen er ook bij. Later klinkt er gerommel en Toto en prinses Sassa rennen naar 

hun laarsjes. Maar er zit niets in de laarsjes. Ze moeten zoeken naar de pakjes. Sint 

heeft alles door elkaar gehaald want in het pakje van Koning Koos zitten de twee 

pakjes voor Toto en prinses Sassa. En Finnie krijgt een heerlijk bot van chocola! 

Moeilijke woorden: 

Pakjes, cadeautjes, laarsjes, zingen, niets, leeg, zoeken, vinden, uitpakken. 

Voor het kijken: 

Laat de peuters allemaal een dag voor de uitzending een schoen zetten. Misschien 

komt de Sint wel op bezoek. In alle schoenen wordt een tekening of iets voor het 

paard gelegd. Natuurlijk is Sint langs geweest en heeft voor alle kinderen een 

heerlijke mandarijn in de schoen gedaan. En … zou de Sint ook in het Zandkasteel op 

bezoek komen? 

Taal-activiteit:  

1. Maak een Sinterklaashoek waarin de peuters zelf voor Sint of Piet kunnen spelen. 

Er is een Sintmijter en een pietenmuts van papier. Vertel dat de Sint het heel druk 

heeft met het inpakken van alle pakjes. In de hoek kunnen kinderen mooi pakpapier 

tekenen. Gebruik de woorden inpakken, dichtmaken en cadeautjes. De Sint is blij 

met alle hulp. Zo kan hij alle pakjes inpakken en in de lege schoenen van alle 

kinderen stoppen. 



 

 
 

2. Oefen met de peuters de bekende sinterklaasliedjes. Voor de jongste peuters kan 

het helpen door bij de liedjes een gebaar bij een woord te maken. Maak van jezelf 

een boom door je armen als takken te spreiden bij ‘Hoor de wind waait door de 

bomen’ of wijs je schoen aan bij ‘Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje’. 

Doe- activiteit: 

Werkblad – Een zak vol pepernoten  

De zak is leeg. Alle pepernoten zijn op. Teken jij de zak weer helemaal vol met 

pepernoten en ander strooigoed? 

  



 

 
 

De sintschoen 

 

 

  



 

 
 

Praatplaat 

Wat kunnen de peuters over Sassa en Toto vertellen en aanwijzen? Wat zijn Toto, 

Sassa en Finnie aan het doen. Vinden ze alle pakjes? Hoeveel pakjes zie en tel jij? 

Waaraan krabbelt Finnie de hond? Weet jij wat er in alle pakjes zit? 

 

 

 

 


