
Versiertips van Sinterklaas

1
Laat een sportieve (grote) trekpop van Piet maken. 

De onderdelen hiervoor zijn: hoofd met romp (aan elkaar), twee armen, 
twee benen. Laat deze vijf onderdelen op stevig karton tekenen en 
uitknippen. Zorg ervoor dat de armen en benen goed aan de romp passen en 
voldoende overlap hebben, omdat ze met een splitpen aan elkaar gemaakt 
moeten kunnen worden (vier splitpennen). 

Verbind de onderdelen aan de achterkant met elkaar met touwtjes. Dat 
luistert vrij nauw. Schakel voor jonge kinderen hiervoor (ouder)hulp in. 
De touwtjes moeten goed strak staan als de armen en benen langs het lijf 
hangen. Een langer touwtje verbindt deze en dient als trektouw. 

Geef de Piet een sportvoorwerp in de handen (ook van karton). 
Bijvoorbeeld: tennisracket, basketbalbal, golfstick enz. Plak dit voorwerp 
aan een van de handen vast. Let op dat het niet te zwaar wordt. Maak dit 
sportvoorwerp dus niet te groot.

Hang de trekpoppen op de ramen in het klaslokaal als versiering.

Versiertip
Sportieve trekpop-Piet
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Geef elk kind een lange, smalle strook stevig wit papier. 

Bijvoorbeeld formaat 15x80 cm. Vouw de strook doormidden en daarna 
nog twee keer. In het geval van het voorbeeld krijg je dan oppervlaktes 
van 15x10cm.

Laat op het bovenste eerste deel een tekening van een Piet of Sinterklaas 
maken. Gebruik de volle oppervlakte en zorg ervoor dat aan beide 
zijkanten de tekening op twee plekken (onder en boven) helemaal tot 
aan de vouw loopt over minimaal 3 cm. 

Laat de omtrek van de tekening uitknippen. Let dus op dat de gevouwen 
delen op twee punten aan elkaar blijven! Trek de strook uit elkaar tot een 
lange slinger en laat de vijf identieke tekeningen van Sinterklaas of Piet 
telkens verschillend inkleuren/versieren. 

Plak tot slot alle slingers van de kinderen tot één lange slinger aan elkaar!

Versiertip
Sinterklaas- en pietenslingers
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Tip: in plaats van tamponneren kunt u ook met verfrollers over de mallen rollen. Aardappelstempelen of 
linoleumsnede kan ook als techniek gebruikt worden.

Geef elk kind een groot vel (niet al te slap) papier. 
Hiervan gaan ze inpakpapier maken. 

Techniek: tamponeren. Laat een mal (of meerdere) maken van een 
herkenbaar sinterklaasonderwerp: cadeautje, veer, muts, schoorsteen, 
pepernoot, cijfer 5 enz. Die mal maken ze van stevig karton dat nog 
wel goed te knippen is. De kinderen tekenen hier de omtrek van hun 
onderwerp op en knippen het binnenste deel weg. Ingewikkelde 
onderwerpen zijn daarom minder geschikt. Vervolgens gaan ze met 
plakkaatverf (geen water gebruiken!) en een stevige tamponneerkwast 
patronen aanbrengen op hun inpakpapier. Dat wordt het mooist als 
ze voor een ritmisch patroon kiezen (eventueel eerst met hulplijnen 
– potlood – uitzetten). Laat de kinderen eventueel onderling mallen 
wisselen zodat hun inpakpapier gevarieerder wordt. 

Klaar en droog? Dan is het leuk als ze het inpakpapier ook echt gebruiken 
om een cadeautje voor een klasgenoot te maken. Verdeel hiervoor de 
namen (eventueel door lootjes te trekken). Laat de naam op een leuk 
sinterklaaslabel (ook zelfgemaakt) schrijven. Het cadeautje kan bestaan 
uit een doosje waarin een gedichtje zit of een simpele, andere verrassing. 

Deel de cadeautjes uit op 5 december. Versier er tot die tijd de klas mee.  

Versiertip
Inpakpapier
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Geef elk kind een brede strook soepel karton. 
Maak daar, met een nietmachine, een band van 
die precies op het hoofd van het kind past. 

Maar wat deze muts bijzonder maakt is dat er op deze strook karton 
een ingepakt cadeautje komt als hoofddeksel. Laat hiervoor een doosje, 
dat langer is dan de middellijn van de aan elkaar geniete strook karton, 
feestelijk inpakken en versieren met strikken en linten (band, raffia, 
papier enz.). 

Plak het cadeautje, hoofddeksel dus, stevig aan de onderkant tegen de 
strook karton vast. Voor jongste kinderen kunt u nog de naam van het 
kind op de muts (laten) schrijven. Handig voor Sinterklaas als hij op 
school komt!

Versiertip
Cadeautjesmutsen 
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Bedenk in een klassikale brainstorm een 
spannend sinterklaasverhaal.

Verdeel het verhaal in een aantal fragmenten. Laat in twee- of drietallen 
van elk fragment op een groot vel karton of stevig papier een collage 
maken. Samen vertellen al die collages het hele verhaal. Laat onder elk 
fragment een ondertiteling schrijven. 

De tv zelf kan gemaakt worden van een grote doos. Laat het scherm 
daarin, iets kleiner dan het gemaakte fragment, uitsnijden zodat er een 
brede tv-rand overblijft. Geef de doos het uiterlijk van een televisie en 
plak het gemaakte fragment in de televisie. 

Zet alle gemaakte tv’s in de goede volgorde van het verhaal op een rijtje 
en er ontstaat een levendig tv-beeld. 

Versiertip
Sinterklaas op tv
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Hoe zou het verlanglijstje van onze aarde eruitzien als 
zij haar wensen aan Sinterklaas mocht doorgeven?

Houd hier een goed gesprek over. Mogelijke antwoorden kunnen zijn: 
meer bossen, schonere zeeën, minder luchtvervuiling, maar ook: minder 
lawaai, minder armoe, minder honger en ziekte. Of: meer veiligheid, 
meer speelplekken voor kinderen, geen oorlogen meer. Laat de kinderen 
vrij brainstormen en noteer alle antwoorden kort op het bord. 

Nu maakt elk kind van karton een wereldbol. Daarin verbeelden ze de 
wens die ze het allerbelangrijkste vinden. Onder de wereldbol plakken 
ze, als een soort vliegerstaart, een verlanglijst met daarop nog andere 
wensen van de aarde geschreven. 

Zet de wereldbol tot slot een mijter van Sinterklaas op.

Versiertip
Verlanglijst van onze aarde
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Laat de kinderen hun favoriete (fantasie)vervoermiddel 
tekenen, schilderen of plakken (collagetechniek) op 
een groot vel papier; minimaal formaat A3. 

De bestuurder van dit vervoermiddel is Piet die dan ook goed zichtbaar 
in het vervoermiddel een plek krijgt. Laat elk vervoermiddel op een 
doos plakken, zodat het vervoermiddel zelfstandig kan staan. 

Verzamel alle dozen en maak daar in een 
gezamenlijke ruimte (aula) een leuke 
verkeersopstelling van. 

Kleed die aan met geschilderde wegen, 
wolken, spoorrails, rivieren, enz. 

Versiertip
Verkeersopstelling
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8 Laat de kinderen een digitale portretfoto van elkaar maken. 

Zorg dat het kind recht in de lens kijkt. Maak een grote afdruk (formaat 
A4) van de foto. Elk kind krijgt zijn eigen foto, knipt die rondom het 
hoofd uit en gaat hiervan een Pietenhoofd maken. Er komt dus een 
Pietenmuts op, een kraag onder enz. Dat kan met stof, knopen, linten. 
Laat het gezicht een paar ‘roetvegen’ geven of laat er een regenboog-Piet 
van maken. 

Plak alle Pietenfoto’s met het gezicht naar buiten op de ramen. 

Wilt u er ook vanuit het lokaal van kunnen genieten? Plak dan telkens 
twee hoofden tegen elkaar.

Laat bij elk Pietenhoofd een bordje plakken. Op dat bordje tekenen/
schilderen de kinderen een leuke wens voor Piet en Sinterklaas of een 
wens over het sinterklaasfeest.

Versiertip
Pieten op het raam



Versiertips van Sinterklaas

9
Stel je voor… Sinterklaas komt dit jaar met het vliegtuig. 

Laat (groepswerk) een aantal vliegtuigen maken van kosteloos 
materiaal. Hang die op en laat individueel of in tweetallen doeken 
(van oude lakenstof) maken met daarop een leuke welkomsttekst voor 
Sinterklaas. Hang die doeken achter de verschillende vliegtuigen. 

In de bovenbouw kunt u de teksten voor de doeken laten appliqueren. 
Elk kind zorgt dan voor één of twee letters van stof.

Versiertip
Vliegtuigdoeken
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Laat de kinderen op een mooie dag met 
hun rug op het plein liggen.

Een ander kind trekt dit kind om met stoepkrijt. Daarna maken ze 
met stoepkrijt van hun eigen omtrek een Piet of Sinterklaas. Zorg 
ervoor dat de Pieten en Sinten elkaar een hand geven om zo het thema 
‘vriendschap’ te verbeelden. 

Is er een muur die gebruikt kan worden om op te krijten? Laat dan ook 
een paar kinderen daar hun omtrek op tekenen. 

Versiertip
Pleinpieten en -sinten


