
 

Bedankt voor het downloaden van dit document!  

 

Veel plezier er mee! 

Je kunt het gratis delen met iedereen. 

Deel je het dan vanuit mijn website?  

 

www.juffrouwfemke.com 

 

 

 

 

 

 

        @juffrouw_femke                                          @deklasvanjufiris 
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Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt. 

 

Wist je dat je me ook kunt volgen?  



 

Vraag 1 

 

Per minuut pakt een Piet 2 pakjes 

in. 

Hoeveel pakjes worden er door 

12 pieten in een uur ingepakt? 
 



 

Vraag 2 

 

In een XXL-zak pepernoten zit 2,5 

kg.  

Hoeveel gram is dit? 
 



 

Vraag 3 

 

In 1 avond vult Sinterklaas samen 

met zijn pieten 1250 schoenen. 

Aan het begin van de avond zijn al 

1/5 deel van de schoenen gevuld. 

Hoeveel schoenen zijn dit? 
 



 

Vraag 4 

 

Op 1 rol  zit 2,5 meter 

inpakpapier. 

Per cadeautje is 500 cm 

inpakpapier nodig.  

Hoeveel rollen inpakpapier 

hebben de pieten nodig 

om 40 cadeautjes in  

te pakken?  
 



 

Vraag 5 

 

Om 18:15 uur beginnen 

Sinterklaas en zijn pieten met het 

uitdelen van alle cadeautjes. 

Om 23:45 uur zijn ze klaar. 

Hoelang hebben ze er over 

gedaan om alle  

cadeautjes uit te  

delen? 
 



 

Vraag 6 

 

Op zaterdag 13 november kwam 

Sinterklaas met zijn pieten in 

Nederland.  

Zondagavond 5 december gaan 

zij terug naar Spanje. 

Hoeveel dagen zijn ze in  

totaal in Nederland  

geweest? 
 



 

Vraag 7 

Voor 70 pepernoten zijn de 

volgende ingrediënten nodig: 

  250 gr zelfri jzend bakmeel 

  125 gr donkere basterdsuiker 

  4 theelepels koek en speculaaskruiden 

  snufje zout 

  100 gr koude boter 

  90 ml melk 

Hoeveel ml melk is er 

nodig voor 350  

pepernoten? 
 



 

Vraag 8 

 

In het Grote Boek van Sinterklaas 

staan 1460 kindernamen 

beginnend met de letter A, 1370 

kindernamen die beginnen met de 

letter B en 1130 namen die 

beginnen met de letter C. 

Hoeveel kinderennamen  

zijn dit in totaal? 



 

Vraag 9 

 

Sinterklaas heeft uitgerekend dat 

7% van de kinderen in Nederland 

mee moet in de zak.  

In totaal zijn er in Nederland  

1,5 miljoen kinderen tussen de 4 

en 12 jaar. 

Hoeveel van deze  

kinderen moeten mee  

in de zak naar  

Spanje? 
 



 

Vraag 10 

 

Van Sinterklaas heeft Bas een 

bal, pakje Pokémon kaarten en 

een op afstand bestuurbare auto 

gekregen.  

Bal: €4,50 

Pokémonkaarten: €18,99  

Auto: €20,89 

 

 

 

 

Hoeveel kosten deze  

cadeaus samen? 
 



 

Vraag 11 

 

De stoomboot legt een afstand 

van 1500 km tussen Spanje en 

Nederland.  

Over deze reis doen Sinterklaas 

en zijn pieten 5 dagen. 

Hoeveel kilometer leggen  

zij per dag af met  

de stoomboot? 
 



 

Vraag 12 

 

360 pakjes worden verdeeld over 

6 zakken. 

1 zak is al gevuld. 

Hoeveel pakjes zijn dit? 
 



 

Vraag 13 

 

Op sinterklaasavond drinkt de 

familie Jansen altijd chocolade 

melk met daarbij een 

speculaasje.  

De familie bestaat uit; mama, 

papa, broer, zus en opa. 

Ze drinken allemaal  

2 glazen van 300 ml.  

In 1 pak zit 1,5 liter. 

Hoeveel pakken moeten  

er worden gekocht? 
 



 

Vraag 14 

 

Er worden elk jaar 1575 nieuwe 

pietenpakken gemaakt. Deze 

worden verdeeld over alle 525 

pieten. 

Hoeveel nieuwe pietenpakken 

krijgt elke piet? 
 



 

Vraag 15 

 

Sinterklaas wil graag 

pingpongballen kopen. 

Hij heeft 3 winkels gevonden die 

ze verkopen: 

winkel 1  winkel 2  winkel 3 

10 stuks  15 stuks  100 stuks 

€3,15   €4,25  €29,99 

Waar kan de Sint het  

goedkoopste de  

pingpongballetjes  

kopen? 

 
 



 

Vraag 16 

 

De pieten doen een race. 

Hieronder zie je de resultaten: 

Fluisterpiet   01:04 min. 

Hoofdpiet   01:08 min. 

Paardenpiet 01:14 min. 

Inpakpiet  01:10 min. 

Wat was de gemiddelde  

tijd waarin de pieten  

het circuit aflegden? 
 

 



 

Vraag 17 

 

In het Grote Pietenhuis wonen 

525 pieten. 

Elke ochtend eet elke piet 1 

chocoladeletter. 

Hoeveel chocoladeletters moeten 

er per week  

worden gekocht? 
 



 

Vraag 18 

 

Het Grote Boek van Sinterklaas 

telt 5321 bladzijden. 

Op bladzijde 1267 beginnen de 

namen met een E. 

Op bladzijde 1854 begint de  

letter D. 

Op hoeveel bladzijdes  

staan de namen die  

beginnen met  

de letter E? 
 



 

Vraag 19 

 

Het paard van Sinterklaas loopt in 

draf 7 km per uur. 

Hoeveel minuten doet het paard 

over een afstand van 38,5 km? 
 



 

Vraag 20 

 

Tijdens het schoentje zetten heeft 

Mark 7 liedjes gezongen. 

Elk liedje duurde ongeveer 1,5 

minuut.  

Hoeveel minuten heeft Mark 

gezongen?  
 



 

Antwoordenblad 
1. 1440 minuten     14.   3 pietenpakken 

 

2. 2500 gram     15.    winkel 3 

 

3. 250 schoenen     16.    01:09 min. 

 

4. 8 rollen      17.    3675 chocoladeletters 

 

5. 5 uur en 30 minuten    18.    587 bladzijdes 

 

6. 13 dagen     19.    330 minuten 

 

7. 450 ml      20.    10,5 minuten 

 

8. 3960 namen     

 

9. 105.000 kinderen 

 

10. €44,38 

 

11. 300 km 

 

12. 60 pakjes 

 

13. 2 pakken 

 

 

 
 



 

Invulformulier 
1. _________________________   14.   _________________________ 

 

2. _________________________   15.    _________________________ 

 

3. _________________________   16.    _________________________ 

 

4. _________________________   17.    _________________________ 

 

5. _________________________   18.    _________________________ 

 

6. _________________________    19.    _________________________ 

 

7. _________________________    20.    _________________________ 

 

8. _________________________     

 

9. _________________________ 

 

10. _________________________ 

 

11. _________________________ 

 

12. _________________________ 

 

13. _________________________ 


