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  Help de Sint 

 
Benodigdheden: Mijter, pietenpetten, paardenoren.  
 
Stap 1: Oriënteren 
 

 Hier gaat het over (betekenis) 

• Welke problemen weet jij nog van het Sinterklaasjournaal?  

• Waardoor komen de problemen? [vaak door de pieten zelf] 

• Wie helpt Sinterklaas het meeste? [de pieten zelf]  
 
Stap 2: Onderzoeken 
 

 Hierop gaan ze letten (vorm) 
Toon de video over stem en wie of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en 
de aandachtspunten. 

 

 Hiermee gaan ze het doen (materie en werkwijze) 
Toon de video over acteerspel of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en de 
aandachtspunten. 

 

 Zo komen ze op ideeën (onderzoek) 
Toon de video of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en de 
aandachtspunten. 
 
Warming up klassikaal. 
De groep staat verspreid in het lokaal.  
Instructie: Je krijgt straks spelopdrachten, voer die uit zonder contact te maken met een 
klasgenoot. 
 
Spelopdrachten: Je pakt een Barbie in, je pakt een fiets in, je klimt via een schoorsteen 
naar beneden, je maakt de boot schoon, je borstelt het paard van Sinterklas, je strooit 
pepernoten. 
 
Geef kinderen steeds even de tijd om iedere spelopdracht uit te spelen.  
 
Warming up tweetallen. 
De groep zit in tweetallen in het lokaal op de grond, ze bepalen wie A is en wie B. 
Instructie: Als er een probleem is dan komt Piet naar de Hoofdpiet om hulp. Iets kan 
kwijt zijn, of kapot bijvoorbeeld. A is straks als eerste Hoofdpiet, B verzint een probleem 
dat A moet oplossen. B bespreekt het vooraf niet met A. Je moet erbij praten.  
 
Doe dit een keer voor met een kind voordat de kinderen in tweetallen aan de slag gaan. 
Klop bij het kind aan en spreek het aan als Hoofdpiet. Zeg dat er een deuk in de staf van 
Sinterklaas zit, en dat je het niet terug kan buigen. Laat het kind als Hoofdpiet het 
probleem oplossen. Het is leuk als jullie Pietenpetten dragen. De kinderen gaan staan, 
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verzinnen verder zelf hun spelsituaties en wisselen zo lang om totdat je aangeeft dat ze 
op hun plek mogen gaan zitten. 
 

Stap 3: Uitvoeren 
De groep zit in hoefijzeropstelling  
Instructie: Jullie krijgen zo in werkgroepen een afbeelding met daar op een probleem van de  
Pieten en Sinterklaas. Bespreek het probleem, verdeel de rollen en speel zowel de plaatjes  
als de oplossing die jullie daarbij hebben verzonnen.  
 
Er zijn zes plaatjes, bespreek er één van: welke oplossing zouden ze verzinnen? Benadruk dat  
de kinderen ook het probleem spelen zoals dat op de afbeeldingen staat.  
Maak werkgroepen en deel de afbeeldingen uit. Laat ze ongeveer 8 minuten repeteren en  
laat na iedere presentatie applaudisseren. Bespreek iedere presentatie na het uitvoeren.  
 
Stap 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 

• Vraag 1 (betekenis): Heb je het goed kunnen volgen, wat stond er in hun opdracht? 

• Vraag 2 (betekenis): Waardoor werd hun //  herkenbaar?  

• Vraag 3 (werkwijze): Wat vond je een sterk geacteerd moment? Hoe werkt dat, wat 
doen ze waardoor precies dat moment sterk is?  

• Vraag 4 (vorm): Heb je de pictogrammen herkend? Waar kwamen ze voor? Als je een 
tip wil geven, geef dan eerst een top.  

 
Kerndoel  
In deze les onderzoeken we het Sinterklaasfeest en sluiten hiermee aan bij kerndoel 56. 
 
Bijlage toelichting op de afbeeldingen:  
Afbeelding 1: in Spanje staan Sint en zijn Pieten op het punt te vertrekken, bij de stoomboot  
aangekomen zit er een gat in. 
Afbeelding 2: in Spanje staan Sint en zijn Pieten op het punt te vertrekken, bij de haven  
aangekomen is de boot verdwenen.  
Afbeelding 3: twee Pieten zijn op weg om hun pepernotenzakken te vullen, in de bakkerij  
blijkt dat de bakpiet alles heeft opgegeten.  
Afbeelding 4: twee Pieten gaan Sinterklaas ophalen voor de intocht, bij de kamer van  
Sinterklaas aangekomen blijkt hij te zijn verdwenen.  
 Afbeelding 5: twee Pieten willen cadeautjes uit een vrachtauto halen om weg te geven. Bij  
de vrachtwagen aangekomen blijkt deze leeg te zijn: de cadeaus zijn weg,  
Afbeelding 6: op de stoomboot verheugt iedereen zich op de intocht, maar waar zijn de  
kinderen?  
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