
1.Schrijf 4 woorden op die rijmen 
op Sint

2. Zo heet de stoomboot van
Sinterklaas...



3. Zing: ' Sinterklaas Kapoentje..'

4. Het land waar Sinterklaas
geboren is........



5. Noem 3 lekkernijen die we met
Sinterklaas veel eten....

6. Hoe heet het paard van
Sinterklaas....?



8. Zo noemen we een grappig
verpakt cadeautje ook wel.....

7. Hoe noemen we de mantel van
Sinterklaas....?



9. Maak de zin af: Piet zat te
denken.........

10. Dit leg je in je schoen voor het
paard van Sinterklaas.....



11. Schrijf 3 woorden op die  
rijmen op Piet.....

12. Hierin staat alles geschreven
over alle kinderen in het land....



13. Op deze datum is Sinterklaas
eigenlijk echt jarig.......

14. Hoe heet de Piet die altijd 
weet waar Sinterklaas naar toe

moet..



15. In dit land overwintert
Sinterklaas altijd.....

16. Zo noemen we het hoofddeksel van
de Sint...



17. Schrijf de titels van 4
Sinterklaasliedjes op.....

18. In deze maand komt Sinterklaas 
aan in Nederland....



19. Welk woord ontbreekt in de 
volgende zin:

'Zie de .......schijnt door de bomen' 

20.. Welk woord ontbreekt in de 
volgende zin:

'Piet ging uit......
toen knapte zijn band..' 
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bedoeling

Zweeds renspel in Sinterklaas thema

Hang de kaarten op (het liefste buiten, in de
klas kan ook)

Maak tweetallen, of een drietal etc.
Geef elk team een nummer waar ze als eerste

naar toe moeten rennen.
Hebben ze het nummer gevonden? Vraag

beantwoorden & antwoord opschrijven.
Vervolgens terug naar de leerkracht om het
antwoord te controleren. Goed? Dan mag je

door naar het volgende nummer. 

Je kunt de teams als ze een goed antwoord
gegeven hebben een letter geven. Lukt het ze

om aan het einde van het spel met de
gekregen letters een Sinterklaas woord te

maken?



antwoordenblad

hint/kind/vind/plint
Pakjesboot 12

leerlingen moeten zingen
Turkije

speculaas/pepernoten/marsepein/chocoladeletters
Ozosnel
tabberd
surprise

wat hij... zou schenken
wortel

ziet/friet/niet/vergiet
Het grote boek

6 december
Wegwijspiet

Spanje
mijter

leerlingen noemen 4 Sint liedjes
november

maan
fietsen

1.
2.
3.
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9.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

oplossing letters: Sinterklaas Kapoentje



Bedankt voor het downloaden

Veel plezier met het document!
Je kunt het gratis delen met  iedereen.

We zouden het leuk vinden als je onze
social media bij anderen aanraadt. Tag je

ons op Instagram en/ of Facebook?

www.juffrouwfemke.com

Juffrouw Femke groep 8 @juffrouw_femke

@jufinge_


