
 

 
 

Sinterklaas 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen Sinterklaasje. Sassa is Sinterklaas en Toto is het paard. Maar 

wie moet nou alle pakjes in de schoorstenen gooien? Gelukkig kan Koning Koos 

zwarte Piet zijn! Daarna spelen Sassa Sint en Toto Piet dat ze op de boot staan. 

Maar het waait heel hard en alle pakjes vallen in 

het water! Als het verhaal daarna bijna uit is gaan 

ze niet alleen zwaaien, maar ook zingen: dag 

Sinterklaasje Daahaag!  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

Wanneer je voor en na het kijken van een aflevering van Het Zandkasteel actief 

met de jonge kijkers aan de slag gaat, leren kinderen het meest van een televisie 

programma. De activiteiten in deze doe-kaart kunnen daarvoor een inspiratie zijn.  

Doe-activiteit:  

De boot van Sinterklaas 

Zorg voor een paar grote en een paar kleine dozen. Zorg ervoor dat de grote dozen 

van boven en onder open zijn, zodat de kinderen in de dozen kunnen gaan staan. 

Vertel de kinderen dat dat de boten zijn. Ze kunnen alleen of samen in een boot 

varen. Sinterklaas heeft de hulp van de kinderen hard nodig, want de pakjes zijn 

van de boot gevallen. Kunnen de kinderen met hun boot naar de pakjes (kleine 

doosjes) toe varen en de pakjes bij jou brengen? Dan zorg jij ervoor dat ze bij 

Sinterklaas terug komen! 

 

 



 

 
 

Taal-activiteit:  

Schoen zetten! 

Zorg voor een zak mandarijnen. Laat de kinderen een tekening maken voor 

Sinterklaas. Ga met de kinderen in een kring zitten. De kinderen mogen allemaal één 

schoen uittrekken en deze in het midden van de kring zetten. Weten de kinderen 

wat er nog meer hoort bij je schoen zetten? Er moeten natuurlijk liedjes gezongen 

worden! Zing samen met de kinderen verschillende liedjes. Laat een van de 

kinderen nu Sinterklaas zijn. Geef hem een mijter op als die er is op zorg voor een 

bezem als staf. Sinterklaas mag alle kinderen een mandarijn in hun schoen geven. 

Dank u Sinterklaasje!  

Beweeg-activiteit:  

Beweeg als een paard 

Ga met de kinderen in een kring zitten en vorm een gesprekje over het paard van 

Sinterklaas. Hoe ziet het paard eruit? Weten ze ook welk geluid een paard maakt? 

En hoe het beweegt het paard? Kunnen ze dat voordoen? Ga met alle kinderen in 

een rijtje staan, zet een Sinterklaasliedje op en beweeg als het paard van 

Sinterklaas door de groep.  Kunnen de kinderen er ook bij hinniken? 

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de volgende methodes en thema: 

Puk & Ko   Hoera! 

Schatkist  Feest in december – Sinterklaas vieren 

Piramide   Sinterklaas – Sinterklaas kapoentje 


