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Inleiding  

 
Het Sinterklaasfeest is de meest gewaardeerde traditie in Nederland, blijkt 
uit onderzoek. Ieder kind kent de goedheiligman en kijkt al vroeg in het jaar 
uit naar zijn komst uit Spanje. In de vaste tentoonstelling Feest! Weet wat je 
viert toont Museum Catharijneconvent de Nederlandse jaarfeesten met een 
christelijke achtergrond of oorsprong. Het zijn feesten die ieder jaar gevierd 
worden, door volwassenen en kinderen. Het thema Sinterklaas in deze 
expositie wordt nu uitgebreid met een interactief evenement rond het Huis 
van Sinterklaas. 

 

Huis van Sinterklaas 
Al eeuwenlang brengt Sinterklaas een bezoek aan de stad Utrecht. Zijn 
intocht in de Domstad wordt elk jaar weer uitbundig gevierd. Vol 
verwachting verwelkomen duizenden jonge kinderen de goedheiligman en 
zijn Pieten. 
 
Maar...waar logeert Sinterklaas eigenlijk na aankomst in onze stad? In 
Museum Catharijneconvent natuurlijk! Alle kinderen én hun ouders, opa’s 
en oma’s, én de juffen en meesters zijn van harte uitgenodigd om op bezoek 
te komen in het Huis van Sinterklaas in Museum Catharijneconvent. 
 

Charlotte Dematons: Sinterklaas 
Het affiche, de illustraties in de lesbrief en op de speurplaat zijn getekend 
door Charlotte Dematons. Haar boek Sinterklaas (2008) staat vol met 
prachtige tekeningen rondom het verhaal van Sinterklaas, de Pieten, en hun 
reis en verblijf in Nederland. Van het inpakken van de cadeaus tot 
pakjesavond, alle gebeurtenissen rondom Sinterklaas komen voorbij. De 
haast sprookjesachtige illustraties werden in 2008 bekroond met een 
Gouden Penseel.  

 
Als voorbereiding op het bezoek aan het Huis van Sinterklaas, kunt u met de 
kinderen in uw klas het tekstloze prentenboek bekijken. Fantaseer samen 
met uw groep hoeveel pakjes de Pieten in Spanje hebben moeten inpakken 
of welke liedjes zij zingen tijdens de reis naar Nederland. Het boek van 
Charlotte Dematons is bij de reguliere boekhandel verkrijgbaar. 
 
Charlotte Dematons vertelt zelf over haar werk: 
http://www.youtube.com/watch?v=oOdUE4Rz-ys 
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Storm op zee 

Ieder jaar is een van de legenden over Sint-Nicolaas leidraad voor de 
activiteiten voor de kinderen in het Huis van Sinterklaas. Aan de figuur van 
Sint-Nicolaas zijn veel wonderverhalen verbonden. Elementen uit deze 
verhalen zijn terug te vinden in de tradities van onze sinterklaasviering. Dit 
jaar staat het verhaal van de storm op zee centraal. Volgens middeleeuwse 
legenden voorkomt Sint-Nicolaas tot twee keer toe een schipbreuk. Ook redt 
hij een overboord gevallen matroos.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesbrief 

Met de opdrachten in deze lesbrief wordt de aanwezige kennis van de 
leerlingen over Sint-Nicolaas opgefrist.  Daarnaast worden ze voorbereid op 
een bezoek aan het museum. Hierbij speelt het verhaal van Storm op zee een 
grote rol. Allerlei elementen uit dit verhaal spelen een rol bij de opdrachten 
op school en in het museum. Alle benodigde informatie vindt u hieronder.  
Wilt u meer weten over deze beroemde heilige? Op onze site  
www.huisvansinterklasinutrecht.nl vindt u extra informatie als download  
onder het kopje ‘onderwijs’. Hier vindt u ook de werkbladen die u nodig 
heeft voor de opdrachten. 
 
www.feestweetwatjeviert.nl 
Deze webpagina is een schatkist vol informatie over de feesten van het jaar 
en hoort bij de vaste presentatie Feest!Weet wat je viert. Hier vindt u niet 
alleen veel wetenswaardigheden over Sinterklaas maar ook over o.a. 
Kerstmis, Sint Maarten en Pasen.   

© Charlotte Dematons, 2007 

© Charlotte Dematons, 2014 

http://www.huisvansinterklasinutrecht.nl/
http://www.feestweetwatjeviert.nl/
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Doelgroep, leerdoelen en kerndoelen 
 

Doelgroep 
Het programma van Het Huis van Sinterklaas richt zich op alle kinderen 
tussen 3 en 8 jaar die in het verhaal van Sinterklaas geloven. Dit lesmateriaal 
is bedoeld voor groep 1 t/m 4. 

 
Leerdoelen  

 Leerlingen doen ervaring op met museumbezoek; 
 Leerlingen leren over geschiedenis van Sint-Nicolaas; 
 Leerlingen maken kennis met verschillende kunstobjecten. 

Kerndoelen  
Het pakket sluit aan bij de kerndoelen 38, 51, 53, 54 en 56 
(zie www.tule.slo.nl). 

 
 
 
 
Praktische informatie  

 
Begeleiding in het museum 

De introductieles wordt op school door de docent zelf uitgevoerd. Tijdens 
het museumbezoek zullen de leerlingen onder leiding van Piet de tour door 
het Huis van Sinterklaas ondernemen. Aan de hand van een speurplaat 
doen ze verschillende opdrachten  in de tentoonstellingszaal. Begeleiding 
vanuit school wordt verwacht. Omdat de kinderen nog niet (goed) kunnen 
lezen, is het noodzakelijk dat een volwassene met het groepje kinderen de 
speurplaat doet. Eén begeleider per groepje van vijf kinderen is raadzaam.  
 

Toegang 
Leerlingen en begeleiders van het reguliere basisonderwijs betalen € 20,00 
per klas (incl. begeleiders). Per twintig minuten kan er een groep van 30 
personen (kinderen én begeleiders) naar binnen. 

 
Aanmelden van uw bezoek 

Voor een bezoek aan het Huis van Sinterklaas kunt u de klas aanmelden op 
www.huisvansinterklaasinutrecht.nl. Dan klikken op de tab onderwijs en 
naar het eind van de pagina scrollen. Vervolgens klikken op 
contactformulier  onder het kopje ‘Reserveren’. 

 
Vervoer 

Scholen kunnen voordelig naar het Huis van Sinterklaas, met het openbaar 
vervoer ofwel groepsvervoer. 
 
Komt u uit de stad Utrecht? Dan kunt u voordelig met uw klas of groep naar 
het museum. Een retourrit kost € 1,50 p.p. voor kinderen en hun begeleiders. 
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u dat aangeven bij uw reservering 
of via het contactformulier. 
 
Staat uw school niet in Utrecht? U kunt tegen zéér voordelige tarieven een 

http://www.tule.slo.nl/
http://www.huisvansinterklaasinutrecht.nl/
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bus huren om met uw klas naar het Huis van Sinterklaas te gaan. Wilt u 
meer informatie, laat dit via het contactformulier aan ons weten. 
 
Veel scholen uit de stad Utrecht komen per bakfiets naar het Huis van 
Sinterklaas. We hebben ruimte om de bakfietsen te stallen tijdens uw 
bezoek aan het Huis van Sinterklaas. Wilt u ons wel van te voren laten 
weten met hoeveel bakfietsen u komt?  
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Voorbereiding op school 
 
Introductie 

De les op school heeft als doel om de kennis over Sinterklaas bij de kinderen te 
activeren en om het bezoek aan het museum voor te bereiden. Hiervoor zijn vier 
opdrachten gemaakt. Deze opdrachten zijn modulair en kunnen op ieder 
moment gedaan worden. De volgorde van de opdrachten kan gewisseld worden, 
als dat beter uitkomt. Bij de opdracht staat hoeveel tijd ervoor gereserveerd moet 
worden.  
 

Doel 
Activeren van kennis over Sinterklaas: 

 Sint en Pieten varen met de boot naar Nederland. 
 In de tijd van Sinterklaas kan het hard waaien. 
 Sinterklaas brengt cadeautjes. 

 
Deze kennis activeren door opdrachten in het 
voorbereidende lespakket: 

1. Het voorlezen van verhaal van Storm op zee; 
2. Leren van het liedje ‘Hoor de wind waait’. 
3. Het maken van de pakjesboot met pakjes erin. 

 

Inleiding 
Deze les gaat over Sinterklaas. Daarover weten de leerlingen vast al het een 
en ander. Vraag wat zij allemaal al weten. Eventueel zet u dit in een 
eenvoudige woordspin. Vertel dat Sinterklaas heel oud is, dat hij vroeger 
bisschop was en dat er veel verhalen over hem bekend zijn. Die verhalen 
lijken een beetje op sprookjes, het is niet zeker of het allemaal echt gebeurd 
is. 
 

Storm op zee: een legende van Sint-Nicolaas 
Op de website van Huis van Sinterklaas staat het voorleesverhaal ‘Storm op 
zee’. Hierbij hoort een PDF-bestand met illustraties van Charlotte Dematons,  
die u bij het verhaal kunt gebruiken.  

 
Sinterklaasliedjes 

Zingen hoort bij Sinterklaas, de oudste liedjes bestaan al meer dan 400 jaar. 
Veel liedjes werden al door ouders en grootouders gezongen. De liedjes 
worden nu nog steeds van ouder op kind overgedragen. Ze zijn dus niet echt 
aan mode onderhevig. Veel bekende sinterklaasliedjes stammen uit de 19e 
en begin 20e eeuw: Zie ginds komt de stoomboot (ca. 1850), Zie de maan schijnt 
door de bomen (1831) en O, kom er eens kijken (1908).  
 
Hoor de wind waait…. 
Bij het thema storm op zee hoort natuurlijk het liedje Hoor de wind waait. De 
tekst en muziek van dit sinterklaasliedje is voor het eerst gepubliceerd in St. 
Nicolaasliedjes (1926) van R. van Pelt en J.H. Boon, beide onderwijzers in Den 
Haag. In het voorwoord van deze bundel schrijven zij dat ze de mooiste 
Sinterklaasliedjes hebben bijeengebracht. Er staan klassiekers in als Wees 
welkom vandaag in ons midden en Vijf December! Ha, dat is de blijde dag. 
Ook Zie ginds komt de stoomboot is een toepasselijk lied bij ons thema. 
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Tip:  
Op de website van SchoolTV leert Raaf  de twee Sinterklaasliedjes: 

      http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20091130_wind01/ 
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20091130_stoomboot02/ 

       De tekst van de liedjes staan in bijlage 1 vermeld. 
 

Knutselopdracht   
 

Groep 1 en 2 
Bespreek met de kinderen het verhaal over de storm. Wat 
gebeurt er allemaal met de zeilboot? Hoe ziet de boot van 
Sinterklaas er uit? En hoe noemen we de onderdelen van de 
boot? Deze onderdelen staan in werkblad 5. 
 
Groep 3 en 4 
Vroeger kwam Sinterklaas met stoomboot, welke boot zou hij 
nu nemen? 
Sint is dus wel veranderd, maar veel is ook gelijk gebleven. Dat zie je 
bijvoorbeeld aan zijn portret, zijn foto. Net als bij de leerlingen: zij zien er 
niet meer hetzelfde uit als op een pasfoto van drie jaar geleden, maar zijn 
nog wel herkenbaar.  
Laat twee afbeeldingen van Sinterklaas zien, een van vroeger en een van nu. 
Deze afbeeldingen staan in werkblad 5. Laat de leerlingen eerst zelf denken 
over de overeenkomsten en verschillen die ze zien en weten. Daarna mogen 
ze overleggen met hun buurman/-vrouw. Vervolgens kan er klassikaal een 
inventarisatie gemaakt worden.  
Meer informatie vindt u in het infoblad Sint-Nicolaas. Van historische Sint-
Nicolaas tot moderne Sinterklaas. 

 
Prijsvraag: Maak een boot voor Sinterklaas 

Dit jaar gaan de leerlingen een boot voor Sinterklaas maken. Het is een 
klassikale opdracht. U maakt met uw klas één boot. In werkblad 1 vindt u 
een knutselidee van een stoomboot, maar deze opdracht kan geheel naar 
eigen inzicht worden ingevuld. Let op: de boot mag niet groter zijn dan 
50x50x50 cm! 
 
Voordat hij op 6 december naar Spanje gaat, kiest Sinterklaas de mooiste 
boot uit. De winnaars krijgen een verrassingspakket met daarin o.a. voor 
iedere leerling gratis entreekaarten om met het gehele gezin  naar de 
kersttentoonstelling te komen. 
In de week van 15 december 2014  hoort u of uw groep gewonnen heeft.  

Voorwaarden om mee te doen  
 Zet op de onderkant van de boot de groep en naam van de school  en een 

telefoonnummer waarop u als groepsleerkracht te bereiken bent.  Een e-mailadres is 
ook handig. 

 U neemt het boot op de dag van het bezoek mee naar het museum.  
 Maak het stevig. We exposeren de boten in het Huis van Sinterklaas. 
 De kinderen mogen de boot tijdens hun bezoek aan Sinterklaas  

         overhandigen. 
 

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20091130_wind01/
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20091130_stoomboot02/
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Keuzeopdrachten 
Hieronder vindt u meer opdrachten over Sinterklaas. Deze kunt u in uw lessen 
gebruiken. 
 

Opdracht 1: Wat hoort bij elkaar?  
In deze opdracht zoeken leerlingen de woorden en de plaatjes bij elkaar en 
trekken een streep tussen de goede combinaties.  
Het opdrachtblad zit in werkblad 2. 

 
 

Opdracht 2: Sinterklaaswoorden die beginnen met een Z, S en P 
Een van de spelletjes in het Huis van Sinterklaas is: Noem zoveel mogelijke 
woorden die beginnen met de letter… 
Dit kan ook alvast op school geoefend worden. Hiervoor is een werkblad 
beschikbaar, zie werkblad 3. Voor kinderen in de middenbouw (groep 3, 4) 
kunt u de opdracht iets moeilijker maken: beginnen! 

 

Opdracht 3: Sint-Nicolaas kleurplaat 

In werkblad 4 vindt u twee verschillende kleurplaten voor de leerlingen. U 
kunt zelf kiezen welke plaat bij de kinderen in uw groep past. 
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Voorbereiding op het bezoek aan het museum 

Doel 
De leerlingen weten wat een museum is. 
De leerlingen kennen de regels voor het bezoek. 
 

Uitleg Huis van Sinterklaas 
Een bezoek aan het Huis van Sinterklaas duurt ongeveer een uur. Bij 
binnenkomst worden de kinderen en de begeleiders ontvangen door Piet, die 
ze meeneemt naar de tentoonstelling Feest! Weet wat je viert. In het tijdelijke 
verblijf van Sint zijn allerlei opdrachten: de kinderen mogen meehelpen met 
opruimen na de storm: het bed van Sint is door de war geraakt en de 
zeeman moet de pakjes van Sinterklaas terugvinden.  
Daarna gaan ze naar de zeeman. Hier spelen ze het verhaal van de storm op 
zee na. Ze vissen de pakjes uit het water en zingen natuurlijk Hoor de wind 
waait en Zie ginds komt de stoomboot. 
Maar dat is nog niet alles. Aan het einde van de tour door zijn tijdelijke thuis 
gaan de kinderen bij Sinterklaas op bezoek. Hier mogen ze hem vragen wat 
ze altijd al wilden weten en kunnen ze hem hun allermooiste tekening/ 
gemaakte boot geven. 

 

Museumregels:  
Neem met de leerlingen de Museumregels en de symbooltjes van de 
speurplaat door. U vindt deze in bijlagen 2 en 3. 

 
Speurplaat 

Op de speurplaat staan vijf opdrachtjes die te maken hebben met het thema 
‘Storm op zee’. Elke opdracht is gekoppeld aan een bepaald 
symbool: een reddingsband, een patrijspoort, een stuurwiel, 
een stoompijp en een anker. In bijlage 3 staan ze afgebeeld.  
 
Charlotte Dematons heeft de speurplaat zo gemaakt dat de 
meeste kinderen zelf de vragen kunnen ‘lezen’. Door middel 
van de symbolen weten ze welke opdracht ze moeten doen. 
Hulp van begeleiders is echter wel gewenst! Als alle vragen 
gemaakt zijn, worden de kinderen ontvangen in de 
werkkamer van Sinterklaas.  
 
Tip: 
Verdeel de leerlingen al op school in groepjes van 4-5 kinderen die samen de 
speurplaat doen in het museum en wijs alvast een begeleider voor dit 
groepje aan. De speurplaat kunt u bekijken via de website. 
 

Hoofdbanden 
U krijgt bij aankomst in het museum voor uw leerlingen kartonnen 
hoofdbanden met daarop de kleur van de groep. Op deze band is ruimte voor 
de naam van het kind. Let u erop dat alle leerlingen hetzelfde symbool 
krijgen. Op die manier weet de begeleidende Piet welke kinderen bij elkaar 
horen.  
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© Museum Catharijneconvent, 2014 

Afdeling Onderzoek & Educatie 
Samenstelling: Anite Haverkamp 
Stagiaire: Elisabeth Vogel 
Fotografie: Ruben de Heer 
Tekeningen Huis van Sinterklaas: Charlotte Dematons 
Basisvormgeving: Hollandse Meesters Utrecht 
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Bijlage 1: Tekst Sinterklaasliedjes 

 
 

Zie ginds komt de stoomboot 
Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas 
ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer, 
hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer. 
 

 Raaf leert het liedje: 
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20091130_stoomboot02/ 

 

Hoor de wind waait.. 
Hoor de wind waait door de bomen.  
Hier in huis zelfs waait de wind.  
Zou de goede Sint nog komen,  
nu hij 't weer zo lelijk vindt.  
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.  
  
Ja, hij rijdt in donk're nachten  
op zijn paardje, oh zo snel.  
Als hij wist hoe zeer wij wachten,  
ja gewis, dan kwam hij wel.  
Ja gewis, dan kwam hij wel!  

 

 Raaf leert het liedje: 
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20091130_wind01/ 

  

https://www.kaartje2go.nl/galerij-kaart-maken/40160
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Bijlage 2: Museumregels 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

niet rennen en duwen 
 

niet aan de kunst-
werken komen 
 

niet op de vitrine 

gaan zitten 

niet schreeuwen 
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Bijlage 3: Symbolen in speurplaat 
 
In het museum gaan de leerlingen een speurplaat doen. Deze symbolen komen op de 
plaat voor en zijn gekoppeld aan een bepaald spel. Het is handig om de symbolen met de 
kinderen door te nemen, zodat zij in het museum deze plaatjes meteen zullen herkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reddingsband Patrijspoort 

stuurwiel 

Stoompijp 
Anker 


