
 

 
 

Sinterklaas is jarig 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto wachten vol spanning op Sint en Piet. Waar blijven ze nou? Sassa 

krijgt een idee. Zij speelt Sint en Toto wordt Piet. Zouden Sint Sassa en Piet Toto ook 

cadeautjes bij zich hebben? 

Moeilijke woorden: 

Sinterklaas, Zwarte Piet, speculaas, stoomboot, varen, schoen 

Voor het kijken: 

Zorg voor wat verkleedkleren, een rode mantel en een (papieren) mijter. Laat de 

kinderen zien wat je daar hebt. Weet iemand wat dat is? Misschien wil een van de 

peuters het wel even aantrekken! Op wie lijkt hij/ zij nu? Juist, op sinterklaas! Wat 

doet sinterklaas allemaal? En wie hoort er nog meer bij sinterklaas? Wie heeft er al 

iets van sinterklaas in zijn schoen gehad? Misschien weet iemand wel hoe veel 

nachtjes slapen het nog is, tot sinterklaas de cadeautjes komt brengen. Kennen de 

kinderen ook een sinterklaasliedje? Zing allemaal samen een liedje. Dat heeft de 

sint vast gehoord! 

Prentenboek: 

Lieve Sinterklaas 
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ISBN 978 90 448 0613 7 

Anna mag vandaag mee naar de winkel, want Sinterklaas is daar. Anna mag hem 

een hand gaan geven. Sinterklaas is een lieve man. Toch heeft Anna kriebels in haar 

buik ... 



 

 
 

Taal-activiteit: 

Neem een kartonnen doos en doe daar een paar appels, bananen en mandarijntjes 

in. Pak de doos als een groot sinterklaascadeau in. Ga met de kinderen in een kring  

zitten en vertel dat er een groot pak is gebracht door zwarte Piet. Bekijk samen 

met de peuters het pak. Is het een groot of een klein pak? Welke kleur heeft het 

papier en wat staat er allemaal op? Wat zou er in het pak zitten? Het is een pak 

voor alle peuters in de groep! Schudt voorzichtig met het pak. Het rammelt! Nu ben 

je wel heel erg benieuwd wat er in zit! Zijn de kinderen ook benieuwd? Zullen we 

het dan maar open maken? Hee, wat een verrassing, allemaal fruit! Wat heerlijk, 

dankjewel zwarte Piet! 
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Doe-activiteit: 

De kinderen mogen vandaag de sint en zijn pieten een beetje helpen met 

pepernoten bakken. Bereid een pepernotendeeg voor. Geef ieder kind een beetje van 

het deeg. Hiervan mogen ze kleine bolletjes gaan maken. Goed rollen met de 

handjes. Daarna voorzichtig een beetje platdrukken, zodat het op een echte 

pepernoot lijkt. Bekijk samen met de peuters het resultaat. Wie heeft er de meeste 

pepernoten gemaakt? En wie de allergrootste? Wat zijn de pepernoten mooi 

geworden. Bak de pepernoten ongeveer twintig minuten in de oven op een 

temperatuur van 160 graden. Mmm wat ruikt dat lekker.  

Recept voor pepernoten: 

250 gram zelfrijzend bakmeel 

125 gram bruine basterdsuiker 

3 eetlepels melk 

mespuntje zout 

100 gram margarine 

1 eetlepel speculaaskruiden 

 


