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Sinterklaasknutsel

In het themakatern Het weer vindt u op pagina 
40 en 41 de activiteit Storm op zee. Gebruik die 
activiteit als basis voor deze Sinterklaasknutsel.

Materialen
•   kranten voor de kinderen die deze knutsel 

gaan maken
•   rode verf
•   andere kleuren verf om Sinterklaas verder af 

te maken
•   watten voor de baard
•   vellen A3 papier

Inleiding
Vertel de kinderen het volgende verhaal:
Sinterklaas is aangekomen met zijn stoomboot. 
Tjonge wat heeft hij slecht weer gehad 
onderweg! Er was heel veel wind en het zicht 
was slecht. Onderweg heeft Sinterklaas met 
zijn boot twee keer een botsing gehad met 
een rotsblok. Daardoor was de voorkant en de 
achterkant van de boot erg beschadigd. Tot 
overmaat van ramp brak ook de mast nog af! 
Wat ervan overbleef, is geheim. 
Dat kunnen we wel te weten komen door van 
krantenpapier een hoed te vouwen.  

Kern
Vouw nu de hoed (volgens de beschrijving). 
Laat de kinderen goed zien hoe het moet. 
Vervolgens vouwen we van de hoed een boot. 
(Zie beschrijving.)
Speel dan het verhaal van de woeste zee na en 
scheur op de aangegeven plaatsen de boot in.

                                         
     

Jongens wat een ramp, de hele stoomboot is 
kapot!
Vouw de boot helemaal open en zie dan dat de 
mantel van Sinterklaas overblijft! Dat is dezelfde 
vorm als het hemd van de kapitein van de les op 
pagina 40.

Ga nu samen met de kinderen aan de slag. 
Kijk bij de beschrijving van de les hoe de muts 
gevouwen moet worden:  
Stap 1:  Buig de zijpunten van de hoed zodat 

de hoed openklapt. Maak de vorm plat. 
Dan krijg je een vierkant op zijn punt.

Stap 2:  Vouw de onderste punt aan de voorkant 
naar de bovenste punt.

Stap 3:  Doe met de andere onderste punt 
hetzelfde maar dan aan de achterkant.

Stap 4:  Maak de vorm open, vouw de onderste 
punten tegen elkaar.

Stap 5:  Maak de vorm plat en trek de bovenste 
punten opzij.

Stap 6:  Trek nog wat door en het bootje is 
klaar.

Speel het verhaal van de storm op zee na en 
scheur de onderdelen om de beurt van de 
krant. Controleer goed of de kinderen de juiste 
stukken eraf scheuren. Gelukkig blijft de mantel 
van Sinterklaas over! 
Wij gaan nu Sinterklaas weer ‘heel’ maken! 

-  Verf de mantel van Sinterklaas rood en plak 
deze op een vel A3 papier.

-  Verf dan het hoofd en de mijter van 
Sinterklaas erbij en geef hem een mooie staf.

Afsluiting
Als alles droog is, kun je de watten erop plakken 
voor de baard.
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