Lesbrief
Sinterklaasintocht 2021
Beste leerkracht,
Nog een kleine twee weken en dan zal Sinterklaas ook in Gouda weer aan land stappen.
Ook dit jaar heeft Gouda weer een eigen verhaallijn, deze kan naast óf in plaats van het
Sinterklaasjournaal van de NTR gevolgd worden.
SSST GEHEIM!
Hier een korte samenvatting van het verhaal:
Dat de Sint weer naar Gouda komt is al een feest op zich, maar zoals jullie misschien al weten is
het niet alleen de Sint die verjaart. Ook de stad viert het komende jaar zijn 750ste verjaardag.
De burgemeester en Sinterklaas bellen hierover voordat de Sint naar Gouda komt. Speciaal
voor het jubileum van de stad brengt Sinterklaas uit Spanje een speciaal cadeau mee naar
Gouda. Sinterklaas vraagt Muziekpiet om voor dit cadeau een goede plek te vinden op de boot,
zodat er niets mee kan gebeuren.
Muziekpiet kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en wil stiekem even gluren in het cadeau.
Maar… hij krijgt het cadeau niet open! Dan ontdekt Muziekpiet een kaartje aan het cadeau;
‘Zing het lied’. Maar welk lied Muziekpiet ook zingt, het cadeau blijft dicht.
Tijdens de intocht zal Muziekpiet alle kinderen in Gouda om hulp vragen om het pak open te
zingen. Dit lukt echter pas op de Markt als alle Goudse kinderen samen met de kinderen van
Mirakel Musical theater het jubileumlied ‘Geef Gouda Door’ zingen. Dan zal duidelijk worden
welk speciaal cadeau Sinterklaas voor de stad Gouda heeft meegenomen.
Tipje van de sluier: Sinterklaas geeft Gouda een grote speciale jubileumvlag. Het is het
leukst als dit voor de kinderen nog geheim blijft.
Geef Gouda Door
Dit lied zal tijdens de intocht centraal staan, maar ook tijdens alle kinderevenementen
tijdens rondom Gouda 750 jaar. Een mooi moment om het lied alvast aan te leren aan de
kinderen, zodat alle Goudse kinderen het lied mee kunnen zingen op de Markt! Je vindt de
liedtekst in deze bijlage.
Museum Gouda
Het lied en de vlag zullen ook centraal staan in het ‘Huis van Sinterklaas’ in Museum
Gouda. Onder schooltijd bezoeken klassen die zich hebben ingeschreven voor het ‘Huis
van Sinterklaas’, maar ook buiten schooltijd is het ‘Huis van Sinterklaas’ te bezoeken door
gezinnen. Flyers hiervoor worden binnenkort op school bezorgd.

Doen jullie met ons mee?
Vanaf woensdag 3 november kan je de korte filmpjes over Sinterklaas, Muziekpiet en de
burgemeester bekijken op https://sinterklaasgouda.nl/kids Deze filmpjes zijn de
introductie van het verhaal. Dit verhaal kan prima naast het Sinterklaasjournaal beleefd
worden. Het lied ‘Geef Gouda Door’ is hier vanaf 8 november te bekijken.
Aan de clip hebben bijna 100 Goudse kinderen meegedaan! Ook meedoen? Op de site
vind je ook een instructievideo waar je stap voor stap het dansje kan oefenen met je klas.
Deel de link https://sinterklaasgouda.nl/kids op het ouderportaal of in de nieuwsbrief
zodat ze ook thuis kunnen oefenen. Op https://sinterklaasgouda.nl/route vind je de
route en de tijden van de aankomst op 13 november.
Wil je nog meer doen met dit thema? Hier alvast wat tips voor in de klas:
Onderbouw:
Kringspelletje: ‘Geef Gouda Door’
Nodig: Enkele stroopwafels, kaarsen en stukjes (nep)kaas.
Zet de muziek aan en geef de voorwerpen door. Als de muziek stopt houden de kinderen
die iets in hun hand hebben deze in de lucht. Stel ze dan een vraag zoals: Waar kom jij
graag in Gouda en waarom? Hoe denk jij dat Gouda eruit ziet over 750 jaar? Welke
gebouwen staan er in Gouda, kan jij er een noemen?
Knutselen: zelf muziekinstrumenten maken
Op deze website staan 25 muziekinstrumenten om zelf te maken.
https://www.mamaliefde.nl/muziekinstrument-maken-zelf-eigen-knutselen-trommeltamboerijn/. Laat de kinderen kiezen om verschillende instrumenten te maken, of maak
met z’n allen hetzelfde instrument. Oefen het lied met de zelfgemaakte instrumenten.
Rekenen: Het grootste pakje
Nodig: Zorg voor diverse dozen in verschillende maten. Pak ze in met Sinterklaaspapier.
En verstop ze in de klas. Laat de kinderen de dozen zoeken.
Mogelijke vragen en opdrachten:
Wie heeft de grootste doos gevonden? Wie heeft de kleinste?
Hoe kunnen we dit controleren? Laat de pakjes van klein naar groot leggen. Vergelijk
ze en bepaal welke er groter of kleiner zijn.
Zijn er genoeg pakjes voor de hele klas? Hoeveel komen we er tekort?
Hoeveel pakjes kunnen we op elkaar stapelen?

Tekenen: Wat heb je nodig voor een feest?
Nodig: Tekenpapier, potloden, krijt of verf.
Zowel Sinterklaas als de stad zijn jarig. Bedenk samen zoveel mogelijk dingen die je nodig
hebt voor een feest. Vlaggen, ballonnen, taart en natuurlijk cadeaus. Maar hoe zou je nu
een jarige stad versieren? Je kunt eventueel starten met een plaatje van een herkenbaar
gebouw in de stad, die de leerlingen kunnen versieren.
Midden-/bovenbouw:
Woordweb: Wat weet jij van Gouda?
Nodig: Enige historische kennis over 750 jaar Gouda: www.gouda750.nl.
Historische informatie: https://gouda750.nl/historische-tijdlijn.
Vragen:
Vraag de kinderen goed te luisteren naar de woorden van het lied. Waarover gaat dit
lied eigenlijk?
Maak op het bord een woordweb van de dingen die de kinderen noemen. Zijn er ook
woorden die ze niet kennen (bijvoorbeeld De Gouwe)? Wat zou dit kunnen zijn? Hoe
komen we erachter?
Zoek samen op internet.
Begrijpend lezen: liedtekst ‘Geef Gouda door’
Nodig: Liedtekst en verwerkingsmaterialen.
Voorbeelden:
Het woordweb: Wat weet jij van Gouda? Of: Waar denk je aan bij het woord Gouda. Dit
kan een voorbereidende activiteit zijn
In het eerste couplet wordt gesproken over Gouda in vroegere tijden. Hoe zag Gouda
er toen uit. Maak een muurkrant, korte presentatie, toneelstukje; dit kan een
individuele opdracht zijn, maar is juist ook geschikt om kinderen te laten samen te
werken.
In het tweede couplet wordt gesproken over Gouda in toekomst. Hoe zou Gouda er
dan uit zien? Maak een tekening of een maquette met blokken/kosteloos
verbruiksmateriaal. Of kies een element uit de toekomst, zoals een vervoermiddel,
geld, huis van de toekomst, taal. Idee: Gebruik een green screen!
In het derde couplet wordt gesproken over een cadeau voor Gouda. Welk cadeau zou
jij Gouda willen geven? Of welke wens heb jij voor Gouda. Maak met elkaar een mooi
cadeau of collage waarin alle ideeën en wensen verwerkt zijn
Maak een drieluik van de coupletten van het lied en creëer je eigen Goudse glas. Tip:
Gebruik een rol behangpapier, lappen stof.

Kringspelletje: ‘Geef Gouda door’
Nodig: Enkele stroopwafels, kaarsen en stukjes (nep)kaas.
Ga met z’n allen in de kring zitten. Geef meerdere kinderen een stroopwafel, kaars of
stukje kaas. Zing het refrein mee en laat de kinderen hun product omhoog houden op het
moment dat het in het lied voorkomt. Bij de laatste zin ‘Geef Gouda door!’ geven ze hun
stroopwafel, kaars of kaas door aan het kind links van hen.
Knutselen en geschiedenis: 750 jaar geleden, dat is lang geleden.
Nodig:
Filmpje met ingekleurd bewegend beeld van Gouda in 1922
https://www.youtube.com/watch?v=ejYtpKz5fI8.
Bloempot
Tape
Stevig inpakpapier of bakpapier
Dik touw
Verf en kwasten
Trommelstokjes van school (of kopen op internet)
Lesbeschrijving
Bekijk samen het filmpje om de kinderen een idee te geven van het dagelijks leven van
vroeger. Het filmpje duurt 6 minuten, de eerste helft laat het dagelijks leven in Gouda zien,
de tweede helft de Goudse pottenbakkers aan het werk.
Ga in op de volgende vragen:
Wat voor kleren dragen de kinderen in het filmpje?
Wat hebben de grote mensen op hun hoofd?
Waar kopen mensen hun spullen?
Welke vervoersmiddelen zie je?
Waar is Gouda beroemd mee geworden?
Let op: bovenstaande vragen zijn bedoeld als eerste aanzet. Afhankelijk van het niveau
van de kinderen, kun je verdiepende vragen stellen en verrijkende informatie aanvullen.
Maak na het bekijken van dit filmpje een muziekinstrument van klei:
Plak tape zo strak mogelijk over de open kant van de bloempot.
Bind er een stuk papier overheen en maak vast met het touw.
Schilder het potje net zo mooi als in het filmpje.
Trommelen kan op de bovenkant, maar ook op de onderkant! (Bloempot op tafel
zetten bij het trommelen.)

Gouda 750 jaar, jubileumlied voor kinderen;
Tekst: Mark Haayema
Muziek: Henk Ruiter

Geef Gouda door!
Als ik een wens mag doen
wil ik terug naar het verleden
naar het begin van Gouda
heel erg lang geleden
Op een paard langs de Gouwe
tussen veengrond en het koren
Want daar is even later
onze mooie stad geboren
Je bent welkom in ‘t Goudse
Meer dan zevenhonderdvijftig jaar
We vieren feest met alle mensen
Vrolijk samen met elkaar
De stad vol kaas en wafels
Sint Jan en ‘t Stadhuis
Hier voelt iedereen zich thuis
Ontvlam op kaarsjesavond
En zing met ons in koor
Kom binnen…
En geef Gouda door!
Als ik wens mag doen
wil ik in de toekomst kijken
Ik ben benieuwd of Gouda
nog steeds op nu zou lijken
Misschien bestuurd door robots
of een groen hart vol met dieren
En zouden alle kinderen
dit feestje dan ook vieren?

Je bent welkom in ‘t Goudse
Meer dan zevenhonderdvijftig jaar
We vieren feest met alle mensen
Vrolijk samen met elkaar
De stad vol kaas en wafels
Sint Jan en ‘t Stadhuis
Hier voelt iedereen zich thuis
Ontvlam op kaarsjesavond
En zing met ons in koor
Kom binnen…
En geef Gouda door!
Maar als een stad jarig is
Wat moet je haar dan geven?
We wensen haar natuurlijk
een lang gelukkig leven
En we vragen Sinterklaas
Speciaal naar hier te reizen
om op de grote markt
De grootste vlag te hijsen.
Je bent welkom in ‘t Goudse
Meer dan zevenhonderdvijftig jaar
We vieren feest met alle mensen
Vrolijk samen met elkaar
Je bent welkom in ‘t Goudse
Meer dan zevenhonderdvijftig jaar
We vieren feest met alle mensen
Vrolijk samen met elkaar
We vieren feest met alle mensen
Vrolijk samen met elkaar
Ja zevenhonderdvijftig jaar!

