Lesbrief
Sinterklaasintocht 2022
Beste leerkracht,
SSST… GEHEIM!
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. Vanaf begin november tot en met de intocht op 12 november worden er foto’s
gedeeld met een stukje van het verhaal. En tijdens de intocht is het thema niet te missen.
Hier een korte samenvatting van het verhaal:
Het is weer gezellig druk in het kasteel van Sinterklaas. De hal staat vol met spullen, die straks mee gaan op de
boot naar Nederland. Er staan torenhoge stapels met cadeautjes keurig ingepakt bij elkaar, zakken vol met
strooigoed en natuurlijk koffers met schone onderbroeken en pietenpakken. De pieten lopen af en aan om te
zorgen dat alles straks ook netjes op de stoomboot komt, maar dan gaat het mis... Eén van de pieten heeft zijn
handen vol cadeautjes én een losse veter. De piet glijdt uit en valt pardoes op de grote voorraad
chocoladeletters voor Gouda! Wat een schrik; alle letters zijn stuk!
Het gaat de pieten niet meer lukken om op tijd nieuwe chocoladeletters te maken. Dit gaan ze in Nederland
regelen. Hoeveel letters zijn er eigenlijk nodig? De pieten weten het niet…
Maar er is een oplossing bedacht. Tijdens de intocht kunnen alle kinderen in Gouda hun voorletter doorgeven
aan de letterpieten. Deze letterpieten lopen mee tijdens de intocht en houden bij hoeveel letters er nodig zijn
voor Gouda. Daarvoor hebben zij een speciale superhandige letterbak.
Huis van Sinterklaas in Museum Gouda
Ook dit jaar logeert Sinterklaas weer in Museum Gouda. Schoolklassen, die zich via de Brede School
hebben aangemeld, bezoeken Museum Gouda onder schooltijd. Komt jouw groep ook? Gezinnen zijn op
woensdag- en vrijdagmiddag én in de weekenden welkom!
Natuurlijk staat ook hier het verhaal van de intocht centraal. Sinterklaas heeft speciale letterbakkers
ingehuurd die nu óók problemen hebben met kapotte letters! Door middel van opdrachten helpen de
kinderen de bakkers en vinden zij de weg naar de slaapkamer van Sinterklaas.
Flyers voor de gezinsbezoeken worden binnenkort op school bezorgd.
Meedoen?
Wil je op school of in de klas nog meer doen met dit thema? Hieronder staan enkele ideeën beschreven.
De doelgroep is een richtlijn en de beschrijving is een aanzet voor de activiteit. Bekijk zelf wat haalbaar is
en gebruik je eigen creativiteit!
We wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd en zien jullie graag bij de intocht op zaterdag 12 november!

Groet
Sinterklaas
P.S. Zijn jullie enthousiast? We horen graag wat jullie met deze lesbrief doen!
Delen jullie foto’s en filmpjes op social media? Gebruik dan de #sintingouda
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Kleurwedstrijd Huis van Sinterklaas
Doelgroep: Onder-, middenbouw
Benodigdheden: Kleurplaat van Museum Gouda, potloden, stiften
Beschrijving: Print de kleurplaat uit en laat de kinderen deze mooi inkleuren. Hang de ingekleurde
kleurplaten op om je klas te versieren of stuur ze op naar Museum Gouda. De mooiste wint een prijs.
De kleurplaten mogen natuurlijk ook in de schoen gestopt worden.
Lettergrafiek
Doelgroep: Onder- en middenbouw
Benodigdheden: Groot vel papier, rekenblokjes, bouwhoek blokken
Beschrijving: Onderzoek met de kinderen hoeveel verschillende voorletters er in de klas zijn en welke
namen met dezelfde voorletter beginnen? De resultaten kunnen bijvoorbeeld zichtbaar worden
gemaakt met een grafiek. Hiervoor kunnen blokken gebruikt worden, maar ook een staafdiagram.
Versier je eigen letter
Doelgroep: Onder- en middenbouw
Benodigdheden: Kleurplaten met letters, versierspullen, stiften, potloden
Beschrijving: Print de voorletters van de kinderen uit de klas. Je kunt deze op internet vinden; zoek op
‘kleurplaat alfabet letters’ of iets dergelijks. Maar je kunt de letters ook zelf maken. Laat ieder kind zijn
eigen voorletter versieren.
Chocoladeletterpuzzel
Doelgroep: Onderbouw
Benodigdheden: Chocoladeletters (of papier of gips of …?)
Beschrijving: Breek een chocoladeletter in stukken. Gebruik de verpakking als voorbeeld en laat een
kind de stukken weer aan elkaar leggen. Wil je geen échte chocoladeletter gebruiken, dan kun je met
gips of ander materiaal zelf een letter maken. Je kunt het moeilijker maken door meerdere letters door
elkaar te husselen.
Letterfabriek
Doelgroep: Onderbouw
Benodigdheden: klei, brooddeeg (of klei met pepernotengeur https://jufbianca.nl/2013/11/zelf-kleimaken-pepernoten-klei/)
Beschrijving: Bouw een hoek om tot letterfabriek en laat de letterbakkers nieuwe letters maken. De
pieten kunnen rondvragen welke letters nodig zijn en de letters bij de juiste kinderen bezorgen.
Dit kan je ook doen met lege doosjes van chocoladeletters. Vraag alle ouders en kinderen van school
deze letters te verzamelen.
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Een brief van ..int en ..iet
Doelgroep: Middenbouw
Benodigdheden: Maak zelf een brief of gedicht en laat letters weg. (ook leuk met schoen zetten in de
klas)
Beschrijving: De klas heeft een brief ontvangen, maar wel een hele vreemde… Er staan rare woorden
in; of mist er soms een letter? Laat de kinderen onderzoeken welke letter er mist en maak de woorden
compleet. Wat staat er in de brief? Je kunt ook meerdere letters laten ontbreken. Iedere letter kun je
laten corresponderen met een kleur of symbool.
Drie op een rij
Doelgroep: Onder- en middenbouw
Benodigdheden: 5x letter P, 5x letter S, materiaal om 9 vakken te maken
Beschrijving: Dit is een variatie op ‘Boter, kaas en eieren’. Je kunt op verschillende manieren het
letterthema toevoegen: Werkblad met het speelveld. Laat de kinderen de letters stempelen of
schrijven. Je kan dit ook inzetten als beweegactiviteit in de speel-/gymzaal of buiten.
Ter inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=c67IbIOKuhY
Letters om van te smullen
Doelgroep: Middenbouw
Benodigdheden: Tekenpapier, potloden, stiften, verf of …
Beschrijving: Wat als letters niet van chocola zouden zijn? Hoe zou jouw eetbare letter eruit zien? Waar
zou hij naar smaken? Wat zijn de ingrediënten? Laat de leerlingen tekenen en schrijven!

