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1. Balanceren met pepernoten 

Ieder kind krijgt een pepernoot en moet deze op zijn neus leggen. Wie houdt 

dit het langste vol? Daarna mag iedereen, natuurlijk, de pepernoot opeten. 

2. Sinterklaas stoelendans 

Bedenk van tevoren goed hoe lang je dit wilt laten duren. Een stoelendans 

kan veel tijd kosten.   

3. Kleurplaat kleuren 

Print voor iedere leerling een kleurplaat uit en laat ze deze in de komende 

dagen kleuren als ze klaar zijn met hun werk of gewoon lekker een half 

uurtje met z’n allen met Sinterklaasmuziek aan op de achtergrond. 

4. Dansen op een Sinterklaaslied 

Op Youtube zijn diverse, swingende, Sinterklaasliedjes te vinden. Ieder jaar 

komen er ook weer nieuwe liedjes uit dus wellicht kun je de hit van dit jaar 

aanzetten en even lekker swingen met je groep.  

5. Pepernoot eten zonder handen 

Ieder kind krijgt een pepernoot op tafel en moet proberen deze op te eten 

zonder zijn handen te gebruiken. Voor kinderen die geen pepernoot lusten kun 

je er ook voor kiezen om schuimpjes te gebruiken. 

6. Pietengym 

Laat de kinderen wat oefeningen doen die de Pieten ook moeten doen om te 

zorgen dat ze goed de cadeautjes kunnen bezorgen. 

- Balanceren op één been. 

- Over een lijn lopen. 

- Doen alsof ze een cadeautje in de schoorsteen gooien. 

- Net alsof pepernoten strooien. 

7. Sinterklaas doolhof 

Print via google een Sinterklaas doolhof uit voor alle leerlingen.  

8. Sinterklaasverhaal voorlezen 

Dit kan een prentenboek zijn of een verhaal van Internet. Deze zit er 2x in, 

probeer ze een beetje te verspreiden over de dagen.  

9. Zoek de verschillen Sinterklaas 

Via google is er een ruime keuze in werkbladen met zoek de verschillen. Je 

kunt er ook voor kiezen om een online versie te zoeken en deze te spelen 

met de hele klas.  

 


