Lesbrief bij
Sint heeft zin in suikerspin

Deze lesbrief hoort bij het
prentenboek
Sint heeft zin in suikerspin
en is bedoeld voor kinderen
van ongeveer
4 tot ongeveer 8 jaar.
Sint heeft zin in
suikerspin is
geschreven door
Freya Flach en
geïllustreerd door
Vera Geers.

Deze lesbrief is vooral bedoeld ter inspiratie.
Juffen en meesters zijn vaak zo enorm creatief, daar
kunnen wij niet tegenop. Maar misschien helpen
deze ideetjes je weer aan andere ideeën voor lessen.
Voor niet iedere leeftijd staat voor ieder domein een
activiteit. Geef vooral je eigen invulling eraan en
gebruik wat voor jou werkt. Veel plezier!

Het verhaal

Sint is dol op pepernoten.
En op pepernotenpap.
Dat vindt hij zó lekker, dat
eet hij iedere dag!
Tot vandaag. Sint heeft zin in
suikerspin.
Zomaar opeens. Hij wil dit
jaar dus geen pepernoten
maar suikerspinnen
meenemen naar Nederland.
Gaat dit het eerste
Sinterklaasfeest worden
zonder pepernoten?

De baard van Sint

Print de Sint hiernaast (op het
werkblad vind je hem nog groter) op
A4 uit. Lamineer de afbeelding. Spuit
op de baard scheerschuim. Laat de
kinderen zelf de baard van Sint
maken.

Puzzelen

Alle Pieten zijn verdrietig en niemand weet een oplossing. Kun jij deze
afbeelding, die het boek niet gehaald heeft,
weer in elkaar zetten?
Print de afbeelding van het werkblad en knip het in stukken. Eventueel
kun je het lamineren.

Aan de knutsel

Maak je eigen suikerspin.
Van wattenbollen en
waterverf. Maar ook kraaltjes,
strikjes, stukjes wol. Gebruik je
eigen fantasie. Je kunt de
wattenbollen eventueel ook op
een papieren bordje plakken,
en daar een ‘stokje’
aanmaken. Knutsel gelijk de
eerste letter van je voornaam
als chocoladeletter, en hang
alles als een slinger op.

Rekenen

Som 1
Sint eet iedere dag een bord pepernotenpap. Hoeveel borden zijn dat in de
week? Nu eet hij ook nog vijf suikerspinnen per week. Hoeveel pap en
suikerspinnen eet Sint in totaal in de week?
Som 2
Bakpiet bakt honderdvijfentwintig pepernoten. Hij eet er vijfendertig op.
Hoeveel pepernoten heeft bakpiet nu over?
Som 3
Er passen vijf suikerspinnen in één zak van Sinterklaas. Piet kan in zijn eentje
vier zakken dragen. Hoeveel suikerspinnen draagt hij dan?
Som 4
Op het dek van de stoomboot liggen 100 suikerspinnen. Het paard van
Sinterklaas snoept er een kwart van op. Hoeveel suikerspinnen blijven er over?

Wat is zwaarder / lichter?

Suikerspinnen zijn heel licht. Pepernoten zijn veel
zwaarder. Kijk naar deze afbeeldingen uit het boek. Wat
is lichter en wat is zwaarder?

Zoekplaatje

Kun jij deze plaatjes
terugvinden
in het boek?

Taal

Welke letters missen hier?
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Drama

De suikerspinnenfabriek.
Alle Pietjes zijn druk bezig met suikerspinnen maken. Het lijkt wel een
suikerspinnenfabriek. Laat om beurten een kind naar voren komen die
als Pietje een handeling uitvoert in de suikerspinnenfabriek. Roeren,
kneden, ophangen, draaien, inpakken. Noem maar op. Laat dit Pietje
de handeling steeds herhalen. Daarna komt er een volgend Pietje bij,
die iets anders gaat doen in de fabriek. Steeds een Pietje erbij, tot
alle Pietjes in de fabriek aan het werk zijn.
Het Sinterklaasjournaal.
Laat de leerlingen in groepjes een item maken voor het
Sinterklaasjournaal. Let hierbij op het probleem, (bijvoorbeeld, de
suikerspinnen smelten in de regen) en hoe dit opgelost wordt.

Bewegingsspel

Alles plakt!
Sint proeft alle suikerspinnen,
zijn baard plakt ervan.
Laat de kinderen op muziek
rondlopen. Als de muziek stopt,
noem je een lichaamsdeel. Dit
lichaamsdeel laten de kinderen zo
snel mogelijk ergens tegenaan
plakken. Zodra de muziek weer
start, zijn ze weer los.
Je kunt ook een lichaamsdeel en
een getal noemen. Bijvoorbeeld
“Zeven duimen” De kinderen
moeten dan zo snel mogelijk
zeven duimen aan elkaar laten
plakken. Denk aan voeten, buiken,
hoofden, billen…!

Zingen

Op de site
www.
sintheeftzininsuikerspin.nl
vind je een speciaal
Sinterklaasliedje gemaakt
bij het boek.
Ook de begeleiding vind je
hier, voor als je zelf een
instrument bespeelt.
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Veel plezier bij het invulling
geven aan
Sint heeft zin in suikerspin
in de lessen.

Vrolijk Sinterklaasfeest!
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