
Sinterklaas

Inleiding

Introductie Sinterklaas

Groepen: 7 en 8

Techniek: Pantomime

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: Kring

Ook voor leerlingen uit de bovenbouw is Sinterklaas een 
geweldige inspiratiebron voor een dramales. Het maken 
van een eigen Sinterklaasgedicht en het uitbeelden hiervan 
(pantomime) is het uitgangspunt.

Bespreek vooraf met de leerlingen dat in deze les de Sint 
bestaat en dat er met respect met hem omgegaan wordt. 
Op die manier ontstaan mooie en fantasievolle scènes, die 
ook prima getoond kunnen worden in een schoolbrede 
Sintactiviteit.

Leerdoelen:

De leerlingen leren associatief denken en reageren 
in het moment.       
De leerlingen maken in hun presentatie bewust 
gebruik van stem, mimiek, beweging, emotie en 
ruimte.
De leerlingen leren samenwerken en hebben daarbij 
respect voor elkaars eigenheid.

Warming-up klassikaal

Rijmwoorden

Techniek: Improvisatie

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: Kring

De leerlingen zitten op een stoel in de kring. U noemt 
een woord, bijvoorbeeld "paard". De leerlingen 
noemen hier om de beurt een rijmwoord op. Ze mogen 
elkaar hierbij helpen om een zo lang mogelijke reeks te 
maken. De reeks stopt wanneer een leerling geen 
rijmwoord meer weet. U begint op dat moment met een 
nieuw woord. Herhaal deze oefening met een aantal 
verschillende woorden.

Voorbeelden:

paard
pepernoot
piet
chocola
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Rijmwoorden pantomime

Groepen: 7 en 8

Techniek: Pantomime

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: Kring

De leerlingen zitten op hun stoel in de kring. U noemt 
een woord uit de voorgaande oefening, bijvoorbeeld 
"pepernoot". In plaats van dat de leerlingen een 
rijmwoord noemen, beelden zij deze, wanneer ze de 
beurt krijgen, zonder geluid uit. Zij beelden 
bijvoorbeeld een boot of een stoot uit. De overige 
leerlingen raden welk rijmwoord bedoeld wordt. 
Wanneer de leerlingen geen rijmwoorden in 
pantomime meer weten, noemt u een volgend woord.

Warming-up groepjes

Sintgedicht uitbeelden

Groepen: 7 en 8

Techniek: Pantomime

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Groepjes

Beginopstelling: In de ruimte

U verdeelt de leerlingen in groepjes van ongeveer 5 
personen. Ieder groepje staat bij elkaar in de ruimte. U 
leest onderstaand Sintgedicht langzaam voor. De 
groepjes beelden dit zonder overleg met elkaar uit.

In het holst van de nacht, bovenop de daken.
Liep een groepje Pieten voor zeer belangrijke zaken.
In iedere schoorsteen stopten zij een geschenk.
Een pop, een boek of legertank.
De Pieten waren bijna klaar met hun pakjesronde.
Zodat ze na dit laatste huis weer naar hun warme 
bed konden.
Maar helaas, wat ze ook probeerden, het laatste 
pakje paste niet.
Het was veel te groot voor deze schoorsteen, dat 
zag elke Piet.
Plotseling had één van de Pieten een plan.
En begon meteen met de uitvoering ervan.
Piet hield het pakket boven de schoorsteen 
ondersteboven.
De Pieten konden hun ogen niet geloven.
Alle stukjes Lego vielen één voor één naar beneden.
De Pieten gaven hem een schouderklopje; zo was 
iedereen tevreden.
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Kern

Sintgedicht schrijven

Groepen: 7 en 8

Techniek: Pantomime

Tijdsduur: 10 minuten

Groepsverdeling: Groepjes

Beginopstelling: In de ruimte

Benodigdheden: Invulbladen

De leerlingen blijven verdeeld in dezelfde groepjes en 
krijgen per groepje een invulblad. Zij bedenken met 
elkaar een Sintsituatie rondom wie, wat, waar plus een 
probleem met oplossing. Ter verduidelijking kunt u het 
gedicht uit de vorige oefening bespreken:

wie: groepje Pieten
wat: pakjes rondbrengen
waar: op het dak
probleem: laatste pakje past niet in de 
schoorsteen
oplossing: ze gooien het geschenk in stukjes 
door de schoorsteen

Wanneer alle groepjes de verschillende onderdelen op 
het blad hebben ingevuld, schrijven ze hier een 
gedicht bij. De lengte mogen ze zelf bepalen, als het 
maar rijmt.

Sintgedicht in pantomime (maakopdracht)

Groepen: 7 en 8

Techniek: Pantomime

Tijdsduur: 15 minuten

Groepsverdeling: Groepjes

Beginopstelling: In de ruimte

De leerlingen maken met hun groepje een scène bij het 
gedicht. Eén van de leerlingen leest het gedicht 
langzaam voor en de andere leerlingen beelden het uit. 
Hierna worden de scènes aan elkaar gepresenteerd.

Afsluiting

Sinterklaasmix

Groepen: 7 en 8

Categorie: Energie

Tijdsduur: 5 minuten

Groepsverdeling: Klas

Beginopstelling: Kring

De leerlingen zitten op een stoel in de kring. U geeft 
ieder kind een nummer van 1 tot en met 3. Vervolgens 
vertelt u welke naam bij ieder nummer hoort. 
Bijvoorbeeld 1 = Sinterklaas, 2 = Zwarte Piet en 3 = 
Amerigo. Eén van de leerlingen staat in het midden als 
tikker. U noemt telkens een naam. Wanneer u 
Sinterklaas zegt, wisselen alle Sinterklazen van plek. 
De tikker probeert een lege stoel te bemachtigen 
voordat één van de Sinterklazen hierop terecht is 
gekomen. Wanneer dit lukt, is de overgebleven leerling 
de nieuwe tikker. Als u "5 december" roept, wisselen 
alle leerlingen van stoel.
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