
      

 

Week 49 

 
Bouwsteen: De wens van Sint 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over de wens van Sint 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: De wens van Sint. 

 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Sint Nicolaas was ooit een kleine jongen die het kindje Jezus heel graag een cadeau wilde geven.  

 
INTRODUCTIE  

Op Sinterklaas krijgen we cadeautjes. Dat hoort bij het vieren van Sinterklaas. Weinigen kennen de oorsprong van 

dit gebruik. Het ligt in een diepe wens van de kleine jongen Nicolaas, geboren  omstreeks het jaar 300. Nicolaas had 

de wens om het kindje Jezus een cadeautje te geven. Maar dat ging niet omdat Jezus 300 jaar voor Nicolaas was 

geboren. Omdat hij vond dat in elk kind een stukje van het kindje Jezus te vinden is, gaf hij cadeautjes aan 

kinderen. 

 
 
 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal De wens van Sint 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 PP bij verhaal 

  

 

Zelf toevoegen: 

 Papier, stiften, versiermaterialen 

 Inpakpapier 

 plakband 

 

 

Sint Nicolaas 

 

De wens van Sint 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER DE WENS  VAN SINT 

Vertel het verhaal en laat de PP zien 

In het verhaal is aangegeven welke slide bij dat gedeelte hoort. 

 
 
 
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: 

 Waarom ging Nicolaas kinderen cadeautjes brengen? 

 Waarom koos Nicolaas kerstavond uit om cadeautjes te gaan brengen?   

 
Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens een cadeautje gekregen dat heel bijzonder voor je was?  

 Maakt het voor jouw uit van wie je een cadeau krijgt? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Nicolaas vraagt zich af of het kindje Jezus in elk kind leeft. Hoe kijk jij daar tegen aan?  

 Kan je in iemand voortleven?  

 Wat betekent het voor jou om een cadeau te krijgen? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘DE WENS  VAN SINT ’  
 

Net als Nicolaas gaan de kinderen nu een cadeautje maken voor een ander kind in hun groep; een cadeau met een 

wens erin. 

 
Lootjes trekken en een wenscadeautje maken 

 
 Om te zorgen dat iedereen een wens cadeautje krijgt ga je eerst lootjes trekken, zoals met Sinterklaas 

gebruikelijk is.  

 Laat de kinderen hun naam op een lootje schrijven en doe deze in een mandje of bakje. Laat ze er een lootje 

uittrekken.  

 Voor dat kind maken ze een wens cadeautje.  

(Hebben ze zichzelf getrokken? Dan doen ze het papiertje terug en trekken ze een ander loot je) 

 Wens cadeautje maken:  

De kinderen schrijven op een (gekleurd) papier een wens voor een ander kind.  

Dit papier versieren ze,  

pakken ze mooi in en  

zetten de naam van het kind op het pakje. 

 
Verzamel de wenscadeautjes in een mand. Aan het einde van de dag geef je elk kind zijn cadeautje mee.  

Thuis openmaken! 

 


