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Korte cursus sinterklaasgedichten schrijven

Tijdsduur: 45 minuten  |  Onderwerp: Sinterklaas

Materiaal

• Werkblad ‘Korte cursus sinterklaasgedichten schrijven’.

• Pen, potlood en kladpapier.

• Envelop voor ieder kind.

Dit is een extra activiteit die past binnen het thema sinterklaas. De kinderen leren een 

sinterklaasgedicht schrijven en oefenen met rijmvormen, het ritme en beeldspraak.

Werkwijze

Introduceer deze les door het sinterklaasgedicht bij opdracht 1 op het werkblad voor te lezen. 

Vertel dat sinterklaas een oeroud Nederlands feest is waarbij versjes en surprises horen. Toch 

doen sommige kinderen niet aan sinterklaas. Wat kan de reden daarvan zijn? 

Verdeel de groep in twee- of drietallen. Laat ze het gedicht nog een keer lezen en er daarna kort 

samen over praten. Dat gebeurt aan de hand van de vragen bij opdracht 2 en de woordenhulp. 

Deze woordenhulp is misschien nodig om samen achter de betekenis van het woord ‘strofe’ te 

komen. Licht dit eventueel nog toe als dat nodig is.

Bespreek de bevindingen van de groepjes kort met de hele klas. Vertel daarna dat de kinderen 

een korte cursus sinterklaasgedichten schrijven gaan volgen. In de laatste stap van de cursus 

ontdekt ieder kind dat hij of zij een leuk gedicht bij een surprise kan schrijven. Het leukste is om 

het trekken van lootjes in de klas aan deze les te koppelen of al hiervoor te doen. De kinderen 

schrijven hun gedicht dan werkelijk voor de viering in de klas op 5 december.

Tip: De kinderen die moeite hebben met rijmen, kunnen gebruikmaken van het rijmwoordenboek. 

Op rijmwoorden.nl gaat dat zelfs heel gemakkelijk door het woord in te vullen waar het kind een 

rijmwoord op zoekt. 

Afsluiting

Geef als afsluiting ieder kind een envelop. Hierin stoppen ze het gedicht en de spullen van de 

cursus. Het gedicht moet tenslotte geheim blijven tot 5 december. Na of op die dag kunt u 

eventueel nog even napraten over de cursus sinterklaasgedichten schrijven.
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Extra suggestie

1  Veel kinderen krijgen in de aanloop naar sinterklaasavond iets in hun schoen. Laat hen alleen 

of in tweetallen een gedichtje schrijven bij een cadeautje voor in de schoen (bijv. een zakje 

chocolademunten of een chocoladeletter). 

2  Laat twee kinderen een pietenrap maken. Het is helemaal leuk als ze die ook mogen laten 

horen aan de groep. Het kan zo beginnen: 

 Piet, man stop met zappen, we gaan lekker rappen.

 Sta op uit die luie ‘chair’, k’heb zin in geblèr!

Antwoorden

2  - Het gedicht heeft twee strofen. Elke strofe heeft vier regels.

 -  Deze zin past bij de tweede strofe. Daar twijfelt Sinterklaas ook of hij nog wel kan komen.

 -  De klanken jaar-klaar en bomen-gekomen rijmen in strofe 1. In de tweede strofe zijn dat 

dromen-komen en griep-piep. De klanken rijmen niet twee aan twee (dus aabb), maar  

als abba.

3 Bijvoorbeeld:

 Altijd zit jouw haar prachtig in de plooi

 hemeltje, wat ben jij bloedstollend mooi!


