
      

 

Week 49 

 

Bouwsteen: Je bent een cadeautje 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Sint Nicolaas 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Jij bent een cadeautje 

 

 

 
 
ELEMENT 

Sint Nicolaas geeft van wat hij heeft 

 
INTRODUCTIE  

Sinterklaas wordt ook wel een kindervriend genoemd in de liedjes. In het verhaal geeft Nicolaas geld weg aan arme 

mensen. Alle mensen zijn belangrijk voor hem. Het lijkt wel of hij een vriend is van alle mensen. In ieder geval de 

vriend van alle kinderen.

 
 
OPSTART:  
 

Laat het onderstaande ‘bekende’ liedje van Sinterklaas horen;  Hij komt, hij komt 

 

Hij komt, hij komt, Die lieve goede Sint 

Mijn beste vriend, uw beste vriend 

De vriend van ieder kind 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Sint Nicolaas 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Contact met een goed doel 

 Weggeef-speelgoed (nemen de leerlingen mee) 

 Pepernoten, voor iedere leerling één 

 

Sint Nicolaas 

 

Een bijzonder cadeautje 



 

 

 

 

Mijn hartje klopt, Mijn hartje klopt zo blij 

Wat brengt hij u, wat brengt hij mij 

wat brengt hij u en mij 

Wie zoet is koek, Wie stout is krijgt de roe 

Hij komt, hij komt, Die lieve goede Sint 

Mijn beste vriend, uw beste vriend 

De vriend van ieder kind 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij een beste vriend? 

 Waarom zijn jullie beste vrienden? Waarom is de ander leuk/lief/grappig? Wat doet de ander?  

 Noem jij Sinterklaas je vriend? Waarom? 

 
 
HET VERHAAL OVER SINT NICOLAAS  

 

Vertel nu het verhaal 

 
 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Verhelderingsvragen: 

 Is Nicolaas een vriend in het verhaal? 

 Waarom wel of niet? 

 Waarom wilde Nicolaas niet dat iemand zou weten dat hij het had gedaan? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat doet een vriend wel? 

 Wat doet een vriend niet? 

 Is het makkelijk om een vriend te zijn? 

 
 
 
OP VERHAAL KOMEN : JIJ BENT MIJN CADEAUTJE 

 

Tip bij de uitvoering 

Dit is een ontspanningsoefening om samen met een vriend te doen. Zet daarom twee leerlingen bij elkaar die het 

goed samen kunnen vinden. 

 

Activiteit (in tweetallen) 

Vertel het volgende: 

Jullie gaan in tweetallen een plek zoeken in de klas of het speellokaal. Eén van de twee maakt zich zo klein 

mogelijk, als een cadeautje. Je hoofd doe je naar beneden en je benen duw je tegen jezelf aan. Doe je armen doe je 

stijf om je heen. Het is alsof je jezelf heel stevig  inpakt. Je bent helemaal stil. Maak je spieren heel sterk.  



 

 

 

 

Ik tel tot drie, en bij ‘drie’ mag de ander je heel voorzichtig proberen uit te pakken. Je helpt hierbij. Je maakt je 

armen steeds ‘slapper. En je benen. Zo help je de ander je uit te pakken. De ander haalt één voor één je armen los 

en doet je hoofd omhoog en zorgt ervoor dat je weer helemaal rechtop staat. Nu wissel je van beurt! Je geeft 

elkaar een knuffel. 

 

Nu doe je het andersom.  

 

Eventueel extra activiteit (in tweetallen) 

Vertel na het uitpakken van het ‘cadeautje’ waarom jij blij wordt van hem/haar.  

 

 


