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Keuzeactiviteit voor groep 1-2

In het Pietenhuis

Leerdoel
Beweging: tikspellen, oversteken

Materialen
•  het boek van Sinterklaas (bijvoorbeeld een 

groot (rood) boek)

Inleiding
Vertel: We zijn op weg naar het Pietenhuis. 
We moeten er over drie minuutjes zijn, dus we 
moeten doorlopen. Harder! Nog harder! Rennen 
maar! Laat de kinderen even rennen, tot ze bij 
‘Het Pietenhuis’ zijn. 
Leg uit: ik vertel steeds in welke kamer we zijn, 
jullie beelden uit wat daar gebeurt.

Verteltekst
-  We komen binnen in de hal. Het heeft 

geregend, dus we stampen de modder 
en regen van onze laarzen.

-   We nemen een kijkje in de keuken. 
Bakpiet bakt pannenkoeken, doe maar 
mee! We mixen het beslag, we gieten 
het in de pan, dan draaien we de 
pannenkoek om: gooi hem in de lucht 
en vang hem op.

-   In de inpakkamer worden de pakjes 
ingepakt. We knippen het papier af. We 
draaien het papier om het pakje heen. 
En we plakken het papier vast met 
plakband.

-   Er is ook een fitnesskamer. Hier 
trimmen de Pieten. Eerst strekken ze 
hun spieren: ze raken hun  tenen aan. 
Dan rennen ze op de plaats. Ze tillen 
zware gewichten boven hun hoofd. 

-   In de badkamer kunnen de Pieten een 
douche nemen. Ze smeren zich in met 
zeep. Ze wassen hun haren. En ze 
drogen zich af.

-   Boven op het dak (even de trap op), 
oefenen de Pieten met op het dak lopen. 
Heel voorzichtig, voetje voor voetje, 
met de armen wijd.

-   Nu moeten we nog naar beneden… Kijk 
eens onder je… het Pietenzwembad! Ik 
tel tot drie en dan springen we allemaal 
tegelijk naar beneden. Een… twee… 
drie!
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Kern
Speel de volgende tikspelletjes:

1.   Het boek van Sinterklaas 
(namentikkertje)

 -  De kinderen lopen door de zaal. Blader 
door het boek van Sinterklaas, en roep 
een naam van een kind. Dat kind is vanaf 
dat moment de tikker en moet proberen 
zoveel mogelijk kinderen te tikken. 
Kinderen die aangetikt zijn, gaan zitten. 

 -   Roep na een tijdje een andere naam. Dat 
kind is de nieuwe tikker, alle kinderen die 
aangetikt zijn, staan op en doen weer 
mee. 

 -  Herhaal dit een paar keer. 

2.  Boze hoofdpiet (overlopertje)
 -   De kinderen (pieten) staan een één kant 

van de zaal. Eén kind staat in het midden. 
Dat is Hoofdpiet. Hoofdpiet is boos, want 
de Pietjes luisteren niet! 

 -   De ondeugende Pietjes moeten proberen 
om naar de overkant te komen. Hoofdpiet 
probeert de Pietjes te tikken.

 -   Is een Pietje getikt, dan wordt hij weer 
gehoorzaam. Hij helpt Hoofdpiet de 
andere Pietjes te tikken.

Afsluiting
De kinderen gaan in een kring op de grond 
zitten. Vertel: sssstt… we zijn nu in de 
slaapkamer van het Pietenhuis. Sluip op je 
tenen, zodat de Pietjes die al slapen niet wakker 
worden. Zoek een plekje uit voor jouw bed. Ga 
maar zitten op je bed. Rek je armen uit, zo hoog 
als je kunt. Even lekker gapen. Dan ga je liggen 
in je bed. Je doet je ogen dicht, en denkt aan… 
de stoomboot. De boot wiebelt lekker heen en 
weer in de golven. Heen… en weer… Heen… en 
weer.  Langzaam vallen alle Pietjes in slaap…
Wacht even en vervolg dan:
Pietjes! Wakker worden! Doe je ogen maar 
open. Knipper een paar keer. Wrijf over je 
wangen. En kom langzaam weer overeind.


