
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Woezel & Pip kijken erg uit naar 5 december. Zal Sinterklaas wel naar 

de Tovertuin komen met dit slechte weer? Het wachten tot 

pakjesavond duurt wel erg lang. Zouden de vriendjes dit kunnen 

versnellen met een dagversnelmachine? Gelukkig gaat de tijd snel als je 

lekker bezig bent, dus zijn de vriendjes druk met van alles en nog wat. 

Als blijkt dat ze erg braaf geweest zijn, vinden ze ook nog wat lekkers in 

hun schoen. 

Het is nog 3 nachtjes slapen en de vriendjes krijgen sinterklaasles. Waar 

komt Sinterklaas eigenlijk vandaan? Welke liedjes kennen Woezel & Pip 

al? Sinterklaas brengt elk jaar cadeautjes, maar wat zou er op het 

verlanglijstje van de Sint staan? Woezel & Pip bedenken een geschikt 

cadeau. Maar het weer in de Tovertuin wordt nog niet veel beter. Zal 

het Sinterklaas wel lukken om de Tovertuin te bezoeken? Woezel & Pip 

maken zich erge zorgen als de mijter van Sinterklaas hun hok ingerold 

komt... 

 

– Enkele interactieve vragen bij het boek per verhaal zijn: 

 

'Zie ginds komt de stoomboot' 

* Wat voor leuks staat er te gebeuren? 

* Welke bijzondere gast zal er komen? 

* Wat zal er op het verlanglijstje van Woezel & Pip staan? 

* Maak zelf een tekening voor sinterklaas. 

 

'Op sinterklaasles' 

* Geef sinterklaasles: 

- Leer de kinderen dichten. Welke woorden rijmen op elkaar? 

- Oefen sinterklaasliedjes. 

- Bedenk zelf nog andere onderdelen van sinterklaasles zoals pepernoten tellen, cadeautjes inpakken, de kleding 

van sinterklaas benoemen, pietengym, etc. 

* Tel met de kinderen af tot Sinterklaas in Nederland aankomt. Gebruik daarvoor een van de aftelkalenders die 

mamaliefde.nl voor je op een rijtje zette of maak er zelf een met de kinderen. 

 

'Een cadeau voor Sinterklaas' 

* Waarom komt Sint ieder jaar naar Nederland? 

* Wat zal er op het verlanglijstje van de Sint staan? 

* Verstop jij wel eens iets voor bespietpiet? 

 

'SinterWoezel en Pietje Pip' 

* Hoe zouden Woezel & Pip de mijter terug kunnen brengen? 

* Maak zelf een mijter of pietenmuts.  

 

'Cadeautjes voor iedereen' 

* Wat zullen Woezel & Pip krijgen? 

* Wat zal de Sint van zijn cadeau vinden? 

* Hoe slapen de vriendjes nu zonder dekentjes? 

 

'De dagversnelmachine' 

* Wat is een dagversnelmachine? 

* Waarvoor zou jij de dagversnelmachine gebruiken? 

* Ben jij wel braaf geweest? Hoe ziet dat eruit als jij 

braaf bent? 

* Hoe kan Sint het zien als je braaf bent? 

* Vouw zelf een schoen om te zetten met deze 

bouwplaat. 

http://www.sinterklaasliedjes.nl/
https://www.mamaliefde.nl/blog/aftelkalender-sinterklaas-2018-printable-download-zelf-maken/
https://www.mamaliefde.nl/blog/aftelkalender-sinterklaas-2018-printable-download-zelf-maken/
https://www.knutselidee.nl/sint/schoentjezetten.htm
https://www.knutselidee.nl/sint/schoentjezetten.htm

