Stichting Sinterklaasintocht Gouda – 2019
Beste juffen en meesters van Gouda,
Sinterklaas is alweer bijna in het land; voor veel kinderen een leuke én spannende tijd!
Ook dit jaar heeft Gouda weer een eigen verhaallijn; deze kan naast óf in plaats van het
NTR-verhaal gevolgd worden.
In het kort…
De intocht komt eraan; zaterdag 16 november om 10:15 uur
meert de stoomboot af in Gouda. Sinterklaas en zijn Pieten zijn
er klaar voor! Dit jaar is er zelfs een echte
pepernotenmachine. Daarmee kan Bak-Piet tijdens de intocht
heerlijke pepernoten bakken voor de kinderen die komen kijken.
Wat is dat nou…?!? Uit de pepernotenmachine komen niet alleen
pepernoten, maar ook blokjes Goudse Kaas tussen! Vreemd!
Op het schavot van het Stadhuis zal duidelijk worden welke rol
Kaas-Piet hierin speelt. Kaas-Piet is namelijk gek op kaas en
denkt dat de kinderen in Gouda liever kaasblokjes krijgen dan pepernoten. Zij wonen
immers in Gouda; stad van de kaas! Daarom heeft Kaas-Piet de ingrediënten voor in de
pepernotenmachine veranderd. Na de intocht gaat de pepernotenmachine naar Museum
Gouda; om daar eens grondig nagekeken te worden.
In Museum Gouda gaat het verhaal verder…
De kinderen voeren in het museum opdrachten uit om Sinterklaas te helpen de
pepernotenmachine weer helemaal in orde te krijgen. Natuurlijk brengen ze ook een
bezoek aan de prachtige werk- en slaapkamer van Sinterklaas.
Via de Brede School konden scholen zich aanmelden om Sinterklaas op zijn logeeradres
in Museum Gouda te bezoeken. Aanmelden kan nog steeds via www.museumgouda.nl.
Geef ons speculaas!
Op www.sinterklaasgouda.nl/kids is net als vorig jaar het Goudse Sinterklaaslied te
vinden: ‘Geef ons speculaas!’. Een aanstekelijk en swingend nummer. Dankzij de
dansinstructie is stil staan ook geen optie meer! Leer de klas het nummer, zodat ze
tijdens de intocht lekker mee kunnen doen! Op de website zijn ook de andere liedjes en
dansinstructies terug te vinden.
Tips/lesideeën
§ Volg het verhaal van Sinterklaas Gouda op www.sinterklaasgouda.nl en Facebook.
§ Wil je mee zingen en dansen tijdens de Goudse intocht? Studeer dan ‘Geef ons
speculaas!’ in met dansinstructie op www.sinterklaasgouda.nl/kids.
§ Bouw in de klas een eigen pepernotenmachine. Daarmee kun je in de
Sinterklaasperiode allerlei spelletjes doen, die op de volgende bladzijden
beschreven staan.
§ Doe mee met de kleurwedstrijd! Stuur de kleurplaat naar Museum Gouda en, wie
weet, wint één van jullie leerlingen een mooie prijs!
§ Deel deze informatie met ouders via de nieuwsbrief, website, social media, zodat
het verhaal overal op dezelfde manier gespeeld en beleefd wordt.
§ Tussen 16 november en 5 december is er in Gouda een heleboel te beleven. Op
www.sinterklaasgouda.nl vind je alle informatie over de verschillende activiteiten.
Tot slot, een hele fijne en gezellige Sinterklaasperiode gewenst!
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Lessuggesties bij het Goudse verhaal – 2019
Bouw een eigen pepernotenmachine
§

Pak een grote doos in. Plak aan de zijkant ‘buizen’ van wc-rolletjes en ander
kosteloos materiaal. Maak bijvoorbeeld drie kleuren buizen. Plak onder de buizen
drie bakjes waar de pepernoten in terecht kunnen komen. De kinderen kunnen
sorteren door pepernoten (bruine buis), kaasjes (gele buis) en chocolademunten
(buis met allerlei kleuren of goud/zilver) door de juiste buis te gooien. Maak gaten
met bakjes/zakjes erachter en luikjes. Prik en plak schroeven, knopjes en een
kookwekker op de machine. Zet er een lampje op dat aan en uit kan. Maak een
gleuf waar een muntje in kan om de machine aan te zetten. Enzovoort!

Spelletjes bij de pepernotenmachine
§

§

§

§

§
§

§

De dief – Er liggen pepernoten in de pepernotenmachine.
Hoeveel liggen er? Bak-Piet kan rustig slapen. Maar als Piet wakker wordt, liggen
er ineens een stuk minder. Iemand heeft ze weggehaald! Laat de kinderen hun
handen voor hun ogen doen en haal pepernoten weg. Hoeveel zijn er nog?
Hoeveel zijn er weg?
Meer en minder – Uit elke buis komen pepernoten, chocolademunten en kaasjes.
Gooi bijvoorbeeld 9 pepernoten, 7 chocolademunten en 8 kaasjes door de
buizen.Waar zijn er het meeste van? Hoe kun je dit vergelijken, als alles op een
bergje ligt? Wie bedenkt bijvoorbeeld dat je ze op een rij kunt leggen om te
vergelijken?
Iedereen een pepernoot – Hoeveel pepernoten hebben we nodig om elk kind van
de klas een pepernoot te geven?
Hoeveel pepernoten hebben we nodig om alle meisjes een pepernoot te geven?
Alle jongens?
Alle kinderen met een rode broek? Enzovoort.
Voelen en tellen – Stop de pepernoten die uit de pepernotenmachine zijn
gekomen in 10 jutenzakjes (te koop bij wereld-zakjes.nl). Leg kaartjes met de
cijfers van 0 t/m 10 bij de zakjes. De kinderen kunnen voelen hoeveel pepernoten
er in een zakje zitten en het zakje bij het juiste cijfer leggen.
Taal – Laat heel veel pepernoten uit de pepernotenmachine komen. Leg de eerste
letter van je naam met pepernoten.
Kimspel – Laat de kinderen hun ogen dicht doen. Maak geluiden alsof de machine
aan het werk is. Leg in en rondom de machine allerlei voorwerpen die met
Sinterklaas te maken hebben: een wortel, juten zakje, cadeautje, taaitaai,
chocoladeletter, enzovoorts, ongeveer 10 voorwerpen.
Ze mogen hun ogen weer open doen. Wat komt er nu weer uit de machine? Laat
de kinderen elk een voorwerp pakken, benoemen en op de tafel leggen. Daarna
gaat 1 kind buiten de klas, een ander kind mag 1 of (groep 2) 2 of zelfs 3
voorwerpen wegnemen. Dan komt het eerste kind weer in de klas en kijkt welk(e)
voorwerp(en) weg zijn gehaald.
Fantaseren – Kaas-Piet krijgt het voor elkaar om kaasjes uit de
pepernotenmachine te laten komen. Wat zou jij uit de pepernotenmachine laten
komen, als dit een tover-pepernotenmachine was?

Kringspelletjes in het speellokaal
§

§

§

§

Pepernoot! – De kinderen zijn nu even pepernoten in de pepernotenmachine. Een
hoepel is de pepernotenmachine waar ze in zitten. Als je zegt ‘je zit in de
pepernotenmachine’, dan zitten ze in de hoepel. Zeg je ‘je bent uit de de
pepernotenmachine’, dan spring je uit de hoepel of van je stoel. Goed opletten, je
kunt twee keer hetzelfde zeggen!
Wie is Kaas-Piet? – Een kind gaat buiten de klas staan. Er wordt een Kaas-Piet
aangewezen. De kinderen doen al zijn/haar bewegingen na. Kan de leerling die
van buiten de klas weer binnen komt zien wie Kaas-Piet is?
Wie heeft het kaasje?: Alle kinderen zitten in een kring met hun handen tegen
elkaar. De kinderen geven aan elkaar een kaasje (in zilverpapier) door. Zeg het
versje op:
'k heb een kaasje in mijn hand,
die gaat reizen door het land.
Is hij hier? Is hij daar?
Als je 'm ziet dan zeg je 't maar.
Een kind mag tijdens het rondgaan van het kaasje niet kijken. Als het versje klaar
is wel. Hij/zij mag drie keer raden wie het kaasje in zijn hand heeft.
Kaas-Piet verstopt het kaasje – Kaas-Piet heeft een kaasje om in de

pepernotenmachine te gooien. Bak-Piet wil geen kaas in zijn machine; dus
mag Bak-Piet het niet zien. Wijs een Kaas-Piet en een Bak-Piet aan. KaasPiet verstopt het kaasje in de klas. Bak-Piet gaat het zoeken. Kaas-Piet
geeft aanwijzingen: koud/warm.
Pepernoten bakken
§

Bak-Piet heeft een pepernotenmachine. Da’s handig! Maar er ging wel wat mis
tijdens de intocht. Er zaten blokjes Goudse Kaas tussen de pepernoten. Zal het de
Pieten lukken om de machine te repareren? Laten we voor de zekerheid samen
pepernoten bakken, om Sinterklaas te helpen. Neem ze gerust mee naar Museum
Gouda!

Tekenen en knutselen
§

§
§

Teken, plak en knutsel je eigen pepernotenmachine – Verzin en teken een
pepernotenmachine. Gebruik bijvoorbeeld ook zilverpapier om te scheuren en
plakken. Plak op de plaats waar de pepernoten uit de machine komen een
pepernoot. Of bij een 3D apparaat: leg een paar pepernoten op de plek waar de
pepernoten uit de machine komen. Is er met deze pepernotenmachine ook
geknoeid door Kaas-Piet? Leg er dan ook een kaasje bij.
Kaas-Piet – Verzin en teken hoe Kaas-Piet eruit ziet.
Kleurplaat – Kleur de kleurplaat en stuur deze op naar Museum Gouda. Win een
mooie prijs!

Naam:
Leeftijd:

E-mailadres:
Telefoonnummer:

Stuur de kleurplaat
naar of lever deze in bij:
Museum Gouda
Achter de kerk 14
2801 JX Gouda

Kleurwedstrijd win een coole prijs!

