
Print dit document. 
Als je het ontdekpakket hebt: pak de dobbelsteen + ontdekkaart erbij.
Check of je (spel-)materiaal op voorraad hebt en haal de boeken in huis (je mag ze natuurlijk kopen,
maar lenen bij de bibliotheek is ook een hele goeie duurzame optie!).

Hallo Sinterklaas!

Het is die tijd van het jaar... Sinterklaas komt er weer aan. Een hele leuke periode, maar voor sommige
kleuters ook een hele spannende tijd. Wat vindt jouw kleuter van de komst van Sinterklaas? Gebruik
verhalen om je kleuter voor te bereiden of te laten wennen aan de komst van de Sint!

We vonden verschillende passende media die passen bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
kleuters. Laat je inspireren door de tips en ga thuis aan de slag. (Voor-)lezen, kijken, luisteren, spelen en
doen. Met en zonder scherm. Binnen en buiten.

Hulp nodig om af te wisselen? Met het Mediasmarties Ontdekpakket helpt de dobbelsteen je 
om alle hoeken van de media ontdekkaart te ontdekken.

Wat moet je doen?

Veel succes en plezier!

MEDIATIPS VOOR THUIS
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen met kleuters

Als lid van de bibliotheek kun je met je lidmaatschapsnummer ook gratis inloggen bij www.bereslim.nl
en www.devoorleeshoek.nl. Hoe? Bekijk het uitlegfilmpje op www.mediasmarties.nl/uitleg

Tip

http://www.mediasmarties.nl/uitleg


VOORLEZEN
Voorlezen is belangrijk en zó leuk om te doen. Lees een boek (meerdere keren) voor en bekijk
samen de platen. Ontdek wat er allemaal te zien is en praat erover! De volgende prentenboeken zijn
(vanwege vorm en inhoud) zeker geschikt voor kleuters. 

Begin gerust met een gesloten vraag als 'wat is dat nou?',  maar probeer ook open vragen te stellen
('wat gebeurt er nu?'). In het begin is dat nog moeilijk, maar zo daag je je kleuter uit om nieuwe
woorden te gebruiken. 

Laat af en toe een stilte vallen. Zo geef je je kind de kans om te vertellen wat hij of zij ziet (in eigen
woorden). 

Herhaling is belangrijk... bekijk de prentenboeken dan ook goed en lees de verhalen ook meerdere
keren voor. Zorg ook dat je kind bij de prentenboeken kan om het zelf te bekijken. 

Lees een prentenboek meerdere keren voor en praat erover met je kleuter!  

Herhaling is goed. Lees een prentenboek dus meerdere keren voor. Je kleuter hoort het verhaal meerdere
keren en hoort daardoor ook telkens nieuwe woorden. Door af en toe vragen te stellen over (en naar
aanleiding van het verhaal) daag je je kind uit die woorden ook te gebruiken.  Dat is niet alleen goed voor de
woordenschat, maar ook om het verhaal te begrijpen. 

Enkele tips

 

De kleren van Sinterklaas (Paul Biegel en Sanne te Loo)

Uitgeverij Gottmer (2022)

ISBN 979025775582

Anouk weet zeker dat Sinterklaas bij haar komt logeren. Haar
klasgenootjes geloven haar niet, maar Anouk houdt vol dat het echt waar
is.  Ze heeft een koffer met zijn kleren zien staan in de logeerkamer. Waar
de kleren van Sinterklaas zijn, daar is hij zelf ook... toch? Vanaf ca. 3 jaar. 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.434091693.html/de-schminkpietjes/


VOORLEZEN
Heb je de boeken zelf niet in bezit? Bekijk via www.jeugdbibliotheek.nl of het boek beschikbaar is
bij een bibliotheek bij jou in de buurt.

Boer Boris. Een paard voor Sinterklaas (Ted van Lieshout)

Uitgeverij Gottmer (2020)

ISBN 9789025771935

Boer Boris krijgt een brief van Sinterklaas. Zijn paard is gevallen en nu
vraagt Sint of Knol wil helpen met het rondbrengen van de cadeaus. Maar
Knol is nog nooit op het dak geweest! Dus moet er eerst flink worden
geoefend op de boerderij. Vanaf ca. 3 jaar.

Prinses Arabella en de Sint (Mylo Freeman)

Uitgeverij De Eenhoorn (2021)

ISBN 9789058389725

Het is bijna Sinterklaas en prinses Arabella wil maar één ding. 'Ik wil
Sinterklaas voor Sinterklaas!' roept ze. Op een vroege ochtend haalt het
vliegtuig van de koning de Sint op. Prinses Arabella is dolblij met haar
cadeau. Maar de Sint is niet gelukkig. Hij heeft nooit eerder met het vliegtuig
gereisd, het ontbijt is anders dan anders, er zijn geen pieten en geen paard...
Hoe moeten alle kinderen nu hun pakjes krijgen? Vanaf ca. 4 jaar.

Balotje en Sinterklaas (Yvonne Jagtenberg)

Uitgeverij Gottmer (2022)

ISBN 978905776961

Sinterklaas is in het land! Balotje zingt elke avond een liedje en zet haar
laarsje bij de open haard. Op een avond krijgt Balotje bezoek van
Sinterklaas. Ze wil hem de volgende dag bedanken, maar dan is hij alweer
weg. Naar Spanje. Oom Ben zegt dat hij volgend jaar weer komt. Wat duurt
een jaar lang als je op Sinterklaas wacht! Vanaf ca. 4 jaar.

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.433889152.html/het-heerlijk-avondje-van-sinterklaas/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.433889152.html/het-heerlijk-avondje-van-sinterklaas/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F072577088
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?a=dcterms%3Acreator.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.kb.nl%2Fthesaurus%2F159541999


VOORLEZEN EN KIJKEN
Wil je kleuter een verhaal nog een keer horen? Of wil je kleuter een filmpje kijken? Laat je kleuter
dan eens naar een digitaal prentenboek (Bereslim) of een voorleesfilmpje (De Voorleeshoek) kijken. Op
deze manier komen de kinderen ook thuis in aanraking met het verhaal en de woorden. Als lid van de
bibliotheek (gratis!) kan je kind ook inloggen bij De Voorleeshoek en Beresllim. Bekijk hoe je gratis
kunt inloggen bij De Voorleeshoek of Bereslim op www.mediasmarties.nl/uitleg.

Klaas de kat en het raadsel van sinterklaas (Anouk Overman)

Uitgeverij De Vier Windstreken (2021)

Kater Klaas begrijpt niet waarom zijn vriendjes Mila en Max zo opgewonden zijn. Ze
verkleden zich, zetten een schoen met wortel bij de schoorsteen en zingen liedjes over
Klaas. Wat gebeurt er toch allemaal ’s nachts in huis? Vanaf ca. 4 jaar. Te bekijken bij De
Voorleeshoek.

Krijg ik een kabouter Sint (An Swerts)

Uitgeverij Clavis (2016)

Liefste Sint, zo begint Tess haar brief. U hoeft me dit jaar geen speelgoed te brengen.
Het enige wat ik wil, is een échte kabouter. Vol verwachting kijkt Tess uit naar de
komst van haar nieuwe vriendje. Een vriendje dat overal mee naartoe kan, en met wie
ze alles kan delen. En dan is het eindelijk Sinterklaasavond... Zou de Sint een kabouter
brengen? Vanaf ca. 4 jaar. Te bekijken bij De Voorleeshoek.

Elmo en het geheim van Sinterklaas

Uitgeverij Leopold (2007)

De stoomboot van Sinterklaas is twee dagen te vroeg en moet daarom worden
verstopt. Elmo helpt Sinterklaas hierbij. Vanaf ca. 4 jaar. Te bekijken op Bereslim.

Heb je zelf het boek op de plank staan? Bekijk dan niet alleen het filmpje, maar lees het boek dan zelf ook voor. 
Sterker nog: lees eerst het verhaal voor en bekijk daarna samen het filmpje. 

http://www.mediasmarties.nl/uitleg


KIJKEN

Sinterklaasjournaal

Ca. 3:20 minuten

Kijk samen naar het Sinterklaasjournaal. Vanaf 7 november is het
Sinterklaasjournaal elke dag om 18.00 uur te zien op NPO Zapp. Komt dat niet uit?
Bekijk het dan online terug op de website. 

Heb je een gebarentolk nodig? Bekijk de afleveringen van het Sinterklaasjournaal
dan via Schooltv.nl. Daar vind je de afleveringen met gebarentolk.

Breng HIER een bezoek aan de website of scan de QR-code. 

Tip: Bij het Sinterklaasjournaal is ook een podcast gemaakt! Elk aflevering duurt circa 5 minuten en kan los
beluisterd worden. Lees erover bij Luisteren op de volgende pagina.

In de aanloop naar de komst van Sinterklaas is het ook leuk om het Sinterklaasjournaal te volgen.

https://schooltv.nl/programma/schooltv-met-gebarentolk/
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/


LUISTEREN

Zachtjes gaan de paardenvoetjes (Ageeth de Haan)

Uitgeverij Gottmer (2020)

Zachtjes gaan de paardenvoetjes staat vol met 20 leuke
Sinterklaasliedjes, gezongen door Ageeth de Haan. 
Zingen jullie mee?

Goed om te weten: er is ook een playlist beschikbaar via spotify. 
Klik HIER of scan de QR-code.

Sinterklaasliedjes (Mark Janssen)

Uitgeverij Lemniscaat (2020)

Het Sinterklaasverhaal wordt via bekende liedteksten, van 'Wie
komt er alle jaren' tot 'O, kom er eens kijken', verteld.  

Goed om te weten: er is ook een playlist beschikbaar via spotify. 
Klik HIER of scan de QR-code.

Het Sinterklaasjournaal - de podcast

Zappelin

Beluister maar liefst 20 hoorspelen in de podcast van Het
Sinterklaasjournaal. Elk hoorspel duurt circa 5 minuten en
kan los beluisterd worden. Beluister de hoorspelen HIER of
scan de QR-code.

Liedjes zingen tijdens de Sinterklaasperiode hoort er natuurlijk bij. Onderstaande boeken zijn mooi om te

bekijken én om mee te zingen. Maak vooral gebruik van de bijbehorende playlists. Zingen jullie mee?

https://open.spotify.com/album/5EzYApThjpVBm0kJxmR5IN
https://open.spotify.com/album/7JJiTgOCNx7wwsq9slhCr8
https://www.zappelin.nl/podcasts/het-sinterklaasjournaal-de-podcast


SPELEN
Spelen doen kinderen van nature. Daar heeft je kind weinig tot niets bij nodig. Door te spelen kan je
kleuter allemaal ervaringen en nieuwe informatie verwerken en is een kind zich dus aan het
ontwikkelen. Spelen is dus belangrijk! Bied je kleuter dus vooral de tijd en ruimte om te spelen. Met
en zonder scherm. Binnen en buiten. Wil je een connectie maken met het verhaal dat je hebt gelezen
of bekeken? We hebben wat tips voor je. 

Vrij spel

Geef vooral ruimte voor vrij spel om alle informatie uit de verhalen over
Sinterklaas en de Pieten te verwerken. Wil je spel uitlokken of verrijken?
Zorg dan voor passend materiaal en leg het zichtbaar neer. Wat dacht je
van verkleedkleren, een mijter of pietenmuts?

Website van Het Sinterklaasjournaal

Op de website van Het Sinterklaasjournaal kun je niet alleen de
afleveringen van Het Sinterklaasjournaal bekijken, maar ook lezen,
spelen, zingen en luisteren. 

Jop's Sinterklaas Puzzels (betaalde app)

Maker: Heppi

Met de app Jop's Sinterklaas Puzzels kan je verschillende puzzels
maken rondom het thema Sinterklaas. De hele app bevat 29
verschillende puzzels, die steeds iets moeilijker worden. Meer
informatie op www.mediasmarties.nl.



DOEN
Laat je inspireren door alle verhalen en ga zelf aan de slag. Juist de combinatie met echte ervaringen

maakt de verhalen uit verschillende media extra waardevol. We geven je een paar suggesties!

Schoen zetten

Een schoen zetten , maar dan op een plek waar Sinterklaas of Piet even
kan rusten... Dat hebben ze wel verdiend toch? Wat zou Sinterklaas of Piet
fijn vinden? Heeft je kind een idee? Een glaasje water misschien? Een
mooie tekening? Wat lekkers voor het paard? 

Alle pepernoten verzamelen

Zeg je sinterklaasfeest, dan denk je aan pepernoten. Je kunt ze al
vroeg in de winkel kopen, maar nog leuker is het om ze zelf te bakken.
Maar hoe doe je dat? Zoek een recept op en ga aan de slag. Wat
hebben we nodig? Wat moeten we dan doen? Klaar? Bakken maar! 

Zoek contact

We kunnen Sinterklaas een brief geven via de schoen, maar je
kunt natuurlijk ook een brief opsturen, mailen of bellen... Zoek
contact met de Sint op de manier die bij jou en je kleuter past! 


