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Startactiviteit voor groep 1-2

De postkamer

Leerdoel
Taal: woordenschat, vragen stellen

Materialen
•  speelgoedfolders en -boeken
•  tekeningen van kinderen voor Sinterklaas
•  hoofdband (zie voorbereiding)
•  wasknijper
•  schaar
•  een grote envelop 
•  postzegels

Voorbereiding
•   Leg de speelgoedfolders en de tekeningen 

door elkaar op een stapel.
•   Maak van een strook papier een hoofdband. 

Deze hoeft verder niet versierd te worden.

Inleiding
Pak de stapel en vertel: deze post komt uit 
de postkamer van het Pietenhuis. Leg uit 
dat er post is vóór Sinterklaas en post ván 
Sinterklaas. Neem de post door en sorteer 
deze, zodat er twee stapels ontstaan: post vóór 
Sinterklaas (tekeningen) en post ván Sinterklaas 
(speelgoedfolders).

Kern
•  Blader door een speelgoedfolder en laat de 

kinderen aanwijzen wat ze graag zouden 
willen hebben. Knip enkele artikelen uit. Tip: 
knip alleen artikelen uit die voor alle kinderen 
duidelijk herkenbaar zijn.

• Speel: ‘Rara, welk speelgoed ben ik?’
 -  Eén kind staat in het midden van de 

kring. Hij krijgt de hoofdband op. Kies één 
van de uitgeknipte plaatjes en maak deze 
met de wasknijper vast op de hoofdband. 
Het kind ziet niet wat het is, de andere 
kinderen in de kring wel.

 

 -  Het kind mag vragen stellen, help daarbij 
als het nodig is. Bijvoorbeeld: ben ik 
zacht? Ben ik een dier? Heb ik wielen? 
Zit er een batterij in mij? Ben ik een 
spelletje?

   De andere kinderen mogen alleen met ‘ja’ 
of ‘nee’ antwoorden.

 -  Het kind raadt welk speelgoed hij is. Is 
het geraden, dan wordt het spel opnieuw 
gespeeld met een ander kind. Herhaal dit 
een paar keer.

Afsluiting

Sinterklaashof
Na de intocht van Sinterklaas nemen Sint 
en de Pieten hun intrek in het Pietenhuis. 
In Nuenen is dit Sinterklaashof: de 
dorps- en kinderboerderij die tijdens de 
Sinterklaastijd het Pietenhuis wordt. 
Sinterklaashof is ook het postadres van 
Sinterklaas: iedereen die een brief stuurt 
en een postzegel bijsluit, krijgt een 
persoonlijke brief terug.
Meer informatie: www.weverkeshof.nl/
activiteiten/sinterklaas.html

Pak de grote envelop en vertel: we gaan post 
naar Sinterklaas sturen. Leg uit dat de kinderen 
deze week een tekening mogen maken voor 
Sint, alle tekeningen komen in de envelop.
Schrijf alvast het adres op de envelop:
Sinterklaas
Sinterklaashof
5670 AJ Nuenen
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Tip:
Alle post die naar dit adres gestuurd wordt, 
wordt ook echt beantwoord. Belangrijk is:
-  sluit een postzegel voor antwoord bij.
-    zorg dat de brief voor 1 december gepost 

wordt.

Sinterklaas

Sinterklaashof

5670 AJ Nuenen 


