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Korte inleiding op de lesbrief 
...........................................

Op zaterdag 29 oktober  is het festival Pepernoot geweest, 
georganiseerd door Spelenderwijs Utrecht en Ludens met 

als doel met elkaar in gesprek te gaan over een sinter-
klaasfeest waar alle kinderen zich mee kunnen verbinden. 
Naar aanleiding daarvan is het lied: “Feest voor iedereen!” 

geschreven en bij dit lied worden enkele activiteiten meege-
geven die met peuters en jonge kleuters uitgevoerd kunnen 

Activiteiten voor de grote groep
In de klas

 
Geluiden horen en nabootsen met je eigen lichaam 

en spullen om je heen
Luister naar het lied “Feest voor iedereen!” en 
vraag aan de kinderen welke geluiden ze allemaal 
horen: voetstappen van het paard, klokkenspel, in-
strumenten, zang, gefluit, etc. Hoe zou je die gelui-
den na kunnen doen met je eigen lijf? Klikken met 
je tong bijvoorbeeld, wie kan dat? Of stappen op de 
grond, en hoe zou je zo’n klokkenspel na kunnen 
maken? Als je een xylofoon hebt, zou je die erbij 
kunnen pakken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan 
de beker koffie of thee van de juf en het lepeltje, 
daar kan je een mooi klingel-geluid van maken! En 
hoe nog meer? Laat de kinderen maar met ideeën 
komen! Ook kun je geluiden maken door te klap-
pen, op je benen te slaan of knippen met je vingers 
(dat is wel heel moeilijk, wie kan dat allemaal al? 
En fluiten met je mond, hoe moet dat eigenlijk?).

In de gymzaal
 

Samen dansen op het lied
Leer de kinderen over ritme en probeer samen 
met ze op de maat van de muziek te klappen, te 
stampen, te springen of te wiegen met de heu-
pen. Bij het refrein kan je de kinderen het dans-
je aanleren waarbij 3 bewegingen centraal staan: 

- Steek je hand in de lucht met 5 gestrekte 
vingers bij de tekst “5 december” 

- Wijs alle mensen om je heen aan bij dw 
tekst “het is feest voor iedereen”

- Draai een rondje om je eigen as, met je   
 armen hoog in de lucht bij de tekst: “vier  
 het allemaal mee, mee, mee, mee, mee!”

Activiteiten voor de kleine groep
 
 
Zorg voor twee dezelfde woordkaarten van het Sin-
terklaasthema, die heeft vast iedere locatie al lig-
gen. Zoek er een paar woordkaarten bij, die passen 
en voorkomen in het lied. Denk aan: Sinterklaas, 
het dak, het paard, het cadeau, de peperpoten, het 
huis etc. Je kan hier ook het cijfer 5 aan toevoegen 
(van 5 december).  Zoek ook bij iedere woordkaart 
‘echt’ materiaal. Met deze woordkaarten en spel-
materiaal kan je spelletjes doen met alle kinderen, 
van elk niveau. Het spelletje is vooral bedoeld voor 
het uitlokken van taal, en kan van heel makkelijk 
tot heel moeilijk gedaan worden. Hieronder enkele 

voorbeelden van 3 niveaus:

Basisniveau
Kies drie setjes woordkaarten van makkelijke, toe-
gankelijke woorden zoals Sinterklaas, het paard en 
het kado. Zoek er echt materiaal bij, dus een pop 
van een Sint, een paard uit je dierenbak en een 
kadootje (nep of echt, je zou een echt kadootje 
kunnen doen bij wijze van verassing aan het eind 
van de activiteit). Leg de kaartjes op de tafel/de 
grond/het kleed (zoek een gezellige plek!) en daag 
de kinderen uit te vertellen wat ze zien. Bekijk de 
materialen en de woordkaarten samen. Benoem de 
woorden en vraag of de kinderen het juiste kaartje 
bij het juiste ‘echte’ materiaal kunnen zoeken. Als 
de kinderen nog helemaal geen taal hebben, kan 
je proberen toch de begrippen duidelijk te maken 
door het eerst een keer voor te doen en daarna te 
vragen om het na te doen. Als dit toch nog moeilijk 
is, laat de kinderen dan lekker spelen met de sint, 
het paard en het kadootje en vertel ondertussen 

wat je zelf ziet. 



Activiteiten voor de kleine groep
 
 

Gemiddeldniveau
Een peuter die zich gemiddeld ontwikkelt en al wat 
Nederlandse taal heeft (zinnetjes van 2-3 woorden 
bijvoorbeeld) kan al wat meer woordkaartjes aan. 
Zoek bijvoorbeeld 5 of 6 setjes kaarten inclusief 
‘echt’ materiaal. Schat zelf in welke woorden de kin-
deren al kennen en welke niet, daag ze uit door 1 of 
2 setje(s) toe te voegen die moeilijker voor ze zijn 
of waarvan je denkt dat ze het nog niet kennen. Je 
kunt de kinderen vragen de juisten kaartjes bij het 
juiste materiaal te leggen. Of je kunt al proberen er 
echt memorie mee te doen door de kaartjes omge-
keerd op tafel te leggen en de kinderen om beurten 
twee kaartjes om te laten draaien. Vaak zijn peuters 

hartstikke goed in memorie!

Tot slot:
...........................................

 
Wij hopen dat jullie met behulp van deze lesbrief nieuwe 
ideeen hebben opgedaan voor het vieren van een super 

gezellig Sinterklaasfeest met een vrolijk liedje.

Uitdagend niveau
Voor de peuters die al bijna 4 worden, of voorlopen 
op hun leeftijdsgenootjes kan de activiteit meer 

verdieping krijgen op verschillende manier:
- Uitbreiden van het aantal woordkaarten, 

hoe meer, hoe moeilijker.
- Het kiezen van andere, moeilijkere woord-

kaarten
- In gesprek gaan over de woordkaarten en 
kinderen uitdagen na te denken over de woorden 
of een anekdote te vertellen. Je kan bijvoorbeeld 
vragen stellen als: wat heb je in je schoen gekre-
gen? Wat zou je graag willen krijgen van de Sint 
als het pakjesavond is? En wat zou je daar dan 

mee gaan doen? Weet jij wat een mijter is? En een 
staf, wat is dat eigenlijk? Waarom zou Sinterklaas 

een staf hebben?

 
- Je kan per coupletje luisteren naar de rijm-
woorden die te horen zijn en verder rijmen op die 
woorden, bijv. dak-zak, wat rijmt daar nog meer 

op?
- En je kan een hele moeilijke opdracht ge-
ven door de kinderen te laten luisteren naar het 
lied en de woordkaarten die erin voorkomen in 
de juiste volgorde te laten leggen waarin ze voorbij 
komen. Maar dat is echt voor de kleine Einsteins 

onder ons!
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