Sinterklaas surprises
(dobbelen)

Pak een pepernoot! Eet smakelijk J

Pak een surprise en geef hem aan de juiste persoon.

Kies een liedje uit. Deze zingen we met de hele klas!

Los een Sinterklaas raadsel op! Je mag 1 hulplijn kiezen:
hint van de juf of een klasgenootje denkt met je mee.

Gooi nog een keer!

Iedereen schuift twee plekken op. Neem je surprise en
gedicht mee als je deze al hebt.

www.eliseinonderwijsland.nl

Sinterklaas liedjes
Hoor wie klopt daar kinderen
Hoor wie klopt daar kinderen.
Hoor wie klopt daar kinderen.
Hoor wie klopt daar zachtjes tegen t raam.
’t Is een vreemdeling zeker,
die verdwaald is zeker.
Ik zal eens vragen naar zijn naam.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
Breng ons vanavond een bezoek.
En strooi dan wat lekkers,
in de een of andere hoek.

Sinterklaas kapoentje

Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al
staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer.
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.

Daar wordt aan de deur geklopt

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn
schoentje.

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt,
zacht geklopt.

Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!

Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat
zijn?

Sinterklaasje bonne, bonne, bonne.
Gooi wat in mijn lege lege tonne.

Wees maar gerust mijn kind; ik ben een goede
vriend!

Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat
zijn?

Sinterklaas liedjes
Zie de maan schijnt door de bomen

Hij komt, hij komt

Zie de maan schijnt door de bomen,
Makkers staakt uw wild geraas.
’t Heerlijk avondje is gekomen,
’t avondje van Sinterklaas.

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.
Mijn beste vriend,
mijn beste vriend,
de vriend van ieder kind.

Vol verwachting klopt ons hart.
Wie de koek krijgt, wie de gard.
Vol verwachting klopt ons hart.
Wie de koek krijgt, wie de gard.

Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij?
Wat brengt hij u?
Wat brengt hij u en mij?

Sinterklaasje kom maar binnen
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht,
want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u nog even tijd
Voordat u weer naar Spanje rijdt
Kom dan ook even bij ons aan
En laat je paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
Want er zijn geen stoute kinderen bij!

Oh, kom er eens kijken
Oh, kom er eens kijken. Wat ik in mijn
schoentje vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechtjes in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar.
Twee kaatseballen in een net,
Een letter van bakket.
Oh, kom er eens kijken. Wat ik in mijn
schoentje vind.
Alles gekregen van die beste Sint.

Sinterklaas RAADSELS
1. Hoe heet het eerste paard van Sinterklaas?
2. Sinterklaas heeft 80 chocoladeletters. Er zijn 16 kinderen in de klas.
Hoeveel krijgt ieder er?
3. Rijm zoveel mogelijk woorden op ‘speculaas’.
4. Welk nummer heeft de pakjesboot?
5. Tel tot 3 in het Spaans.
6. Hoeveel letters zitten er in: “Zie de maan schijnt door de bomen”?
7. Hoe noemen we de hoed van Sinterklaas?
8. Wat is zwaarder? 1 kilo pepernoten of 1 kilo schuimpjes?
9. Sinterklaas draagt een grote ring om een van zijn vingers. Juist of
onjuist?
10. Waar wordt chocola van gemaakt?
11. Hoe oud is Sinterklaas?
12. In welke stad kwam Sinterklaas dit jaar als eerste aan? En hoe?
13. Als je pepernoten gaat maken, dan heb je echte peper nodig. Juist of
onjuist?
14. Welke chocoladeletter wordt het vaakst verkocht?
15. De Kerstman bestond eerder dan Sinterklaas. Juist of onjuist?
16. Er zijn alleen maar bruine chocoladeletters te koop. Juist of onjuist?
17. Wat voor kleur handschoenen draagt Sinterklaas?
18. Sinterklaas wordt in heel Europa gevierd. Juist of onjuist?

Sinterklaas RAADSELS
(antwoorden)

1. Amerigo
2. 80 : 16 = 5
3. –
4. 12
5. un, dos, tres
6. 27
7. mijter
8. even zwaar!
9. Juist
10.Cacao(bonen)
11.Antwoord van Sinterklaas: Ik ben al zo oud, dat ik zelf mijn leeftijd niet
meer weet!
Antwoord geschiedenis: in 342 is dit feest (in eerste instantie zonder
kinderen) ontstaan. Dat maakt Sinterklaas in 2019 1677 jaar oud.
12.Apeldoorn, met de stoomtrein.
13.Onjuist
14.M
15.Onjuist
16.Onjuist
17.Wit
18.Onjuist. Alleen in Nederland en België.

