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ZIE GINDS ZINKT DE STOOMBOOT
ÂKORTE

INHOUD

Daar komt de stoomboot…vol speelgoed en
lekkers. Er klinkt vrolijk
gezang op de boot. De
Zwarte Pieten zingen en
dansen, want de Sint is
bijna jarig. Als de Sint
gaat slapen blijven de
Pieten wakker. Ze halen
gekke kuren uit bij het
roer. Totdat de Pieten
de situatie niet meer in
de hand hebben. Een hevige bots! De boot zinkt ... Drijft daar
speelgoed in de zee? En de Sint, lag die niet te slapen in de boot?
Kunnen alle Pieten wel zwemmen? Als dat maar goed gaat … met ONS
speelgoed!

Spel
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Sabine Hauke en Bruno Demunck
Ann Goormans / Ruud Alles
Ruud Alles, Ann Goormans, Kathrien Cools,
Ruud Alles
Eric Broeckx
Paul Wouters

ÂLIED TIJDENS DE VOORSTELLING
Pieternel heeft weer een nieuw lied klaar. Het zou fijn zijn voor Sinterklaas als jullie
het kunnen meezingen.

IDEEËN OM IN DE KLAS ROND TE WERKEN
ÂRIJMEN
Rijmpiet spreekt heel de tijd in rijm. Het is leuk om ook met de kinderen rijmspelletjes
te spelen of versjes aan te leren. ( voor het rijmspel: zie bijlage )

VERSJES
Ik krijg,
ik krijg van mijn mama
een Sinterklaas
van chocola.
Hmmm, lekker groot,
van kop tot teen
voor mij alleen.
Dag mooie Sinterklaas
met je bruine holle kop
morgen knabbel ik jou op!

Voor ik vanavond
slapen ga
heb ik nog veel te doen.
Een wortel en een
suikertje
die moeten in mijn
schoen.
Lieve Sint en zwarte
Piet
vergeet je ook mijn
schoentje niet?

Sinterklaas is nu in Spanje.
Ik probeer het toch een keer.
Vanavond zet ik zachtjes
mijn nieuwe schoenen neer.

ÂPAKJES
Die horen er uiteraard bij. Je kan de kinderen allerlei kosteloos materiaal laten inpakken.
Van een buis of doos maak je een schoorsteen en de zwarte Pieten kunnen pakjes in de
schoorsteen gooien. Maar wat als de pakjes uit de boot vallen en in de zee terechtkomen?
Dan moet je pakjes gaan vissen met een vislijn of een netje.

ÂDRIJVEN EN ZINKEN
Sommige pakjes blijven drijven in het water anderen dan weer niet. Hoe komt dat? Probeer met
de kinderen uit welke voorwerpen blijven drijven in de watertafel en welke niet. Ze kunnen het
zelfstandig uitproberen en noteren op hun werkblad. (een voorbeeld van een werkblad: zie
bijlage. Het is de bedoeling dat je het zelf nog aanvult )

ÂSNOEPEN EN TANDEN POETSEN
Snoepen wordt er volop gedaan tijdens deze periode. Wil je grote snoepjes maken om in de
winkel van de klas te verkopen? Laat de kinderen alvast doosjes of brikken meebrengen.
( zie bijlage ) Of je kan lekkere speculaas bakken of letters maken van banket.
(voor de recepten: zie bijlage )
En na zo’n snoepdag kun je de kinderen hun tandenborstel laten meebrengen naar de klas. Jullie
kunnen nu lekker aan het poetsen gaan. ( in bijlage een diploma van dokter Knabbel om de
kinderen te stimuleren elke morgen en avond hun tanden te poetsen )

ÂBOTEN
Er zijn heel veel verschillende boten. In ons poppenspel zien de kinderen niet alleen de
stoomboot maar ook een duikboot. Misschien leuk om wat boeken in de klas te halen met
verschillende boten in. Ook op internet vind je heel wat informatie over duikboten.

ÂKNUTSELTIPS
Zin om de klas te versieren met een leuke slinger? ( zie bijlage )
Of maak je liever een trekpop van zwarte Piet? ( zie bijlage )

ÂTIKSPEL
In de zaal liggen enkele zakken vol met
pakjes . De zwarte Pieten moeten die
bewaken.
De andere kinderen zijn de onderzeeërs
(uit het poppenspel) en proberen de
pakjes weg te nemen. De pakjes die
bemachtigd zijn gaan in de duikboot (bv.
plintdeel). De onderzeeërs die getikt
zijn moeten in de kajuit ( bv. 2
plintdelen op elkaar ) Met dit materiaal
vind je vast nog variaties.

ÂTANDEN POETSEN

Deze slinger voor het sinterklaasfeest kan het beste met een groep kleuters gemaak worden. Door samen
onderdelen voor de slinger te maken ontstaat er snel een lange en zeer wisselende slinger. Eerst heel veel
toiletrollen en inpakpapier verzamelen en dan kan de kleuter aan de slag. De slinger is vrij simpel te maken
dus ook geschikt voor de jongste kleuter.
Materiaal
Toilet- en/of keukenrollen
Sinterklaaspapier
Schaar
Plaksel en kwast
Touw
Brede repen papier
Perforator
Stiften
Voorbereiding
Verzamel samen met de kleuter heel veel toilet- en keukenrollen en verschillende soorten
Sinterklaaspapier. Zorg voor brede repen papier in lichte kleuren of knip een A4-papier doormidden.
Leg het materiaal klaar.
Presentatie
Vertel de kleuter dat hij een slinger voor de verjaardag van Sinterklaas mag maken.
Leg samen met de kleuter het materiaal dat voor de slinger nodig is klaar.
Op een of meerdere repen papier een tekening van Sint en Piet laten maken. De oudere kleuter een Piet
laten tekenen en uitknippen; hem armen Van pijpenrager geven. Zie tekening.
Maak met de perforator een gaatje bovenin de reep.
Laat de kleuter veel toilet- en/of keukenrollen met verschillende soorten Sinterklaaspapier beplakken.
Rijg de beplakte rollen en de getekende repen aan een touw; er ontstaat een afwisselende en zeer kleurrijke
slinger voor de verjaardag van Sinterklaas.

Variatie
In plaats van de tekeningen op de repen aan twee kanten van de reep uitgeknipte cadeaus laten plakken.
Zakjes tussen de rollen hangen met getekende en uitgeknipte verlangens van de kleuter erop.
Laat de kleuter doosjes in verschil lende vormen inpakken en hang deze tussen de beplakte rollen.
Kerstslinger. Beplak de rollen met goud, zilver, rood en/ofgroen papier en hang er zelfgemaakte sterren.
klokken en/of bomen tussen.
Verjaardagsslinger. Beplak of verf de rollen in verschillende kleuren en hang er ingepakte doosjes of
ballonnen tussen.
Paasslinger. Beplak of verf de rollen met geel en hang er zelfgemaakte eieren, kuikentjes, hazen of
tekeningen tussen.

