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Lesmap ‘Sint en de bron van waarheid’ 
 

   

 

Beste Leerkracht, 

 
Binnenkort bezoekt u de voorstelling ‘Sint en de bron van waarheid’ met uw klas. Met deze 
lesmap willen we u suggesties geven om voor en/of na de voorstelling aan de slag te gaan.  

Sinterklaas leeft zonder twijfel al heel erg in uw klas. Daarom heb ik enkele 
sinterklaasactiviteiten in de map gestoken en aangevuld met andere activiteiten. 

Wij wensen jullie erg veel kijkgenot.  
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Over de voorstelling: 

Milou is een eenzaam meisje. Ze heeft geen vrienden en vraagt aan de sint of hij voor een 
vriend kan zorgen. 
Maar sinterklaas heeft andere zorgen: zijn boek is leeg, er staat helemaal  niets in. In zijn 
boek verschijnt steeds alles wat hij wil weten over alle kinderen. Elk jaar haalt hij uit het 
magische land een poeder uit de bron van waarheid dat zijn boek tot leven brengt maar dit 
jaar is hij vergeten gaan. Wie is dapper genoeg om het poeder snel te halen?  
De hoofdpiet? Nee, die heeft toch geen tijd… De lolpiet? Tja, die heeft wel tijd maar zijn 
naam zegt het zelf; hij denkt dat alles een grapje is.  
Lolpiet zal de klus moeten klaren maar hij tuimelt de kamer van Milou binnen. Kan Lolpiet 
het poeder bemachtigen en wat heeft Milou hiermee te maken?  
Om antwoord te krijgen op deze vragen, kan je best komen kijken naar dit magische, 
grappige en spannende sinterklaasverhaal. 

Thema: sinterklaas en zwarte piet, magie, vriendschap 

Spel: Line Van Wassenhoven  
Poppen en decor: Charlotte Alles, Suzy Moonen 
muziek: Rosalie Alles 

 

Activiteiten  

 
1. Muziek 

 
In het stuk ‘sint en de bron van waarheid’ zitten heel wat klassieke sinterklaasliedjes 
verweven: 

• Sinterklaasje bonne bonne bonne 
• Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht 
• Zie ginds komt de stoomboot 

Het is heel fijn om die oude liedjes nog eens te herhalen met de kinderen. Als je zelf niet zo 
goed kan zingen, hierbij enkele links voor deze liedjes: 
sinterklaasje Bonne: https://youtu.be/fdTEBqRfdrk 
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht: https://youtu.be/nxNA_Ul-Xcs 
Zie ginds komt de stoomboot: https://youtu.be/sc4cgV2SzMY 
 
Maar kinderen vinden het ook heel leuk om de tekst even aan te passen zoals de lolpiet het 
doet: 
“Sinterklaasje bonne bonne bonne 
Jij hebt zo een hele dikke tonne 
een heel dikke buik 
Het zijn je voeten die ik ruik!” 
Laat de kinderen zelf een gek tekstje maken op de melodie van 

https://youtu.be/fdTEBqRfdrk
https://youtu.be/nxNA_Ul-Xcs
https://youtu.be/sc4cgV2SzMY
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een gekend sinterklaasliedje. Gegarandeerd dat ze er hard zullen om lachen en het liedje uit 
volle borst meezingen. 
 
 

2. Spelletjes 
 
Kringspel: poeder stelen 
 
Alle kinderen zitten in de kring. Lolpiet wil het magische poeder uit de bron van waarheid 
stelen maar een bewaker houdt hem tegen.  Kies een kind uit de kring die de bewaker mag 
zijn. De bewaker doet zijn ogen dicht en een kind uit de groep probeert heel voorzichtig naar 
de bewaker toe te lopen. Als de bewaker wat hoort, zegt hij heel hard STOP en mag hij naar 
de lolpiet wijzen. Als hij het goed heeft mag een andere piet het proberen. 
 
 
Poeder-estafette 
 
Breng zo snel mogelijk met je groep het poeder in een zakje van de ene kant naar de andere 
kant van het plein. Je kunt ook gebruik maken van verschillende hindernissen. 
 
 
Sinterklaasboekquiz 
 
Je maakt met een lint of stoepkrijt twee grote vakken. Een vak A en een vak B. ( Eventueel 
een vak C om het moeilijker te maken.) 
Maak allemaal meerkeuzevragen over de kinderen van de klas. Allemaal dingen die zouden 
kunnen verschijnen in het grote boek van Sinterklaas. Als de kinderen het antwoord weten 
op de vraag gaan ze in het juiste vak staan. De kinderen die het fout hebben gaan langs de 
lijn staan. Wie weet het meeste over zijn klasgenootjes? 
 
 

3. Knutselen 
 
Vriendschapsbandjes maken 
 

1. Kies je materialen. Er zijn allerlei soorten draad die je kunt gebruiken om 
vriendschapsbandjes te maken. De meest populaire soorten zijn borduurgaren, 
knutseldraad, perlé-garen en breigaren. Je kunt dit vinden bij 
een hobby- of handwerkwinkel.  
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• Borduurgaren: Dit is het makkelijkst om mee te werken, want het is katoen 
dat uit 6 draden bestaat, het geeft mooie knoopjes, heeft een beetje glans en 
is verkrijgbaar in heel veel kleuren. 

• Knutseldraad: Dit is een goedkopere optie dan borduurgaren, en het breekt 
wat sneller. Het is meestal gedraaid en wordt in pakketjes verkocht en niet als 
losse draden. 

• Perlé-garen: Dit lijkt op borduurgaren. Het is van katoen gemaakt en 
gedraaid. 

• Breigaren: Normaal breigaren, vooral als het van katoen of een ander dun 
materiaal is, is het beste. Al krijg je hiermee vaak wel wat minder nette, 
bobbelige armbandjes. 

2.Kies je patroon uit. Er bestaan allerlei patronen, van heel simpel tot erg ingewikkeld. 
Sommige patronen gebruiken eenvoudige knooptechnieken, terwijl andere juist heel 
moeilijke technieken gebruiken en verschillende materialen vereisen. Zoek online maar 
eens naar een patroon dat bij jouw wensen past.  

• Als je eenmaal weet hoe je vriendschapsbandjes moet maken kun je je eigen 

patronen gaan ontwikkelen en experimenteren met verschillende 
kleurcombinaties. 

• Voor een eenvoudig bandje met een 2-kleurig streeppatroon kies je 2 kleuren. 
Voor een ingewikkelder patroon zoals een regenboog heb je 6 kleuren nodig.  

Knip 6 stukken draad af. Voor dit bandje heb je 6 stukken draad van gelijke lengte 
nodig. Als je een patroon met 2 kleuren maakt heb je dus 3 draden van elke kleur 
nodig.  

• De draden moeten 60 tot 75 cm lang zijn.  
Knoop de draden aan elkaar. Leg alle draden naast elkaar en zorg dat ze bovenaan 
gelijk liggen. Maak een knoop bovenin en laat ongeveer 3 cm 
draad loshangen bovenaan. 
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Zet de draden vast. Gebruik een stukje tape of een veiligheidsspeld om de draden 
ergens aan vast te maken. Je kunt de veiligheidsspeld dan bijvoorbeeld weer 
vastzetten aan je broek, ter hoogte van je knie.  

• Je kunt de knoop ook met tape vastmaken aan de tafel of de vloer. Tape trek 
je wel makkelijk weer los, afhankelijk van hoe hard je aan de draden trekt als 
je aan het knopen bent. 

Spreid de draden uit. Om beter bij te kunnen houden met welke draad je bezig bent 
moet je ze uitspreiden zodat ze als een waaier voor je liggen. 

Maak de eerste rij voorwaartse knopen. Gebruik de meest linkse draad om een 
voorwaartse knoop om de draad ernaast te maken. Leg twee knopen en trek ze goed 
aan.  

• Om een voorwaartse knoop te leggen maak je twee knopen in een draad. 
Neem de meest linkse draad (Draad #1) en kruis die over de draad rechts 
ervan (Draad #2). Haal Draad #1 onder Draad #2 door en haal hem door het 
gat dat tussen de twee draden ontstaat om een steek of een knoop te maken. 
Gebruik dezelfde Draad #1 nogmaals om een knoop in Draad #2 te maken. 
Trek het strak langs de voorkant van Draad #2, naar rechts, en dan is je eerste 
voorwaartse knoop klaar.[4]  

• Maak nu met Draad #1 voorwaartse knopen om de rest van de draden 
(onthou: 2 knopen in elke draad). Als je klaar bent met deze rij is Draad #1 
helemaal aan de rechterkant. 

• Om een achterwaartse knoop te maken, die ervoor zorgt dat de knoop naar 
de andere kant wijst, maak je de knopen andersom, dus kruis je de 
rechterdraad over de linkerdraad, er onderlangs en er doorheen. Onthou dat 
je ook hierbij 2 knopen moet leggen.  

Blijf zo doorgaan met voorwaartse knopen. Neem de draad die 

nu helemaal links ligt en maak een voorwaartse knoop in de 
draad die er direct rechts van ligt, op dezelfde manier als hoe je 

http://nl.wikihow.com/Een-vriendschapsarmband-maken#_note-4
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de eerste rij hebt gedaan. Blijf hiermee doorgaan totdat je de laatste paar centimeter 
van je draden over hebt.  

• Als je bandje begint te draaien, strijk het dan of gebruik een paperclip om het 
recht te houden. Schuif de paperclip steeds wat verder op terwijl je doorgaat 

Probeer het bandje. Als je aan het einde van de draden komt, sla het bandje dan een 
keer om je pols om te zien of het past. Als het al makkelijk om je pols heen kan, kun 
je al stoppen en het overtollige draad afknippen.  

Maak het bandje af. Neem alle draden samen en leg een knoop in het uiteinde. Knip 
de draadjes af zodat ze allemaal gelijk zijn.  

• Je kunt er aan het einde ook een lus in maken zodat je de andere kant er door 
kan halen om je armbandje vast te zetten als je hem omdoet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://plazilla.com/page/4295004225/vriendschapsbandjes-maken&ei=ilIZVaixGczxUu7ggKgM&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNEqdQJjNzqdzyJliE_ijYjUe8NdgQ&ust=1427809275693470
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Het grote boek van sinterklaas maken 
 
 
 
 
 
Wat  
heb je nodig:  
• Grote schoenendoos 
• Rood papier 
• Geel papier  
• Wit papier 
• Lijm 
• Schaar 
• Potlood 
• Of eventueel in plaats van het gele papier (kant en klare) gele knutselletters 
 
Wat moet je doen: 
Beplak  eerst  de deksel en de onderkant van de schoenendoos helemaal met het rode 
papier.  Beplak  daarna alle zijkanten van de onderkant van de doos met een strook wit 
papier.  Zorg  ervoor  dat  je  een  kleine  rand  van  het  rode  papier  blijft  zien  aan  de 
onderkant van de doos. 
Nu  kun  je (als  je  geen kant  en klare knutselletters hebt)  de letters op het gele papier 
schrijven en daarna uit het gele papier knippen. 
Knip alle letters van de woorden: "HET GROTE SINTERKLAASBOEK" uit. Je kunt ook in plaats 
van het hele woord sinterklaas een mijter knippen. Dat ziet er zo uit: 

 
Plak  dan  de  woorden  op  de  deksel  van  de  doos.  Je  kunt  het  cadeautje  in  de 
binnenkant van de doos stoppen.  
 
Tip: 
Om het  wat moeilijker te maken om het 
cadeautje  te  krijgen  kun  je  bijvoorbeeld  een 
gedicht  erbij   doen  waarin  een  aantal  opdrachten  staan  die  eerst   geda
an  moeten worden voor het cadeautje eruit gehaald mag worden. 
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Kleuren 
 
Kleuters blijven nog steeds erg houden van kleuren, vandaar enkele kleur-of schilderplaten 
toegevoegd met als thema het grote boek van sinterklaas 
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