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Aftellen mAAr!





je wensenlijstje voor de sint
Wat wil jij dit jaar graag in je schoentje vinden? Ga in reclamefolders, 
tijdschriften, kranten of op het internet op zoek naar de drie dingen die je dit 
jaar het aller-aller-allerliefst zou krijgen van Sinterklaas. Knip ze uit of print 
ze, plak ze hier op en stop de brief in je schoentje. En dan… duimen maar!





Kleur Je mee?



een wortel voor je suikerklontjes
Een papieren wortel waar je de suikerklontjes voor het paard van Sinterklaas 
in kunt stoppen. Te moeilijk? Nee, hoor. Je hebt ’m klaar voor je vijf keer 
‘Slechtweervandaag’ kunt zeggen!

Dit heb je nodig
 ¬ stevig papier
 ¬ een meetlat
 ¬ potloden, verf, stiften…
 ¬ een schaar
 ¬ lijm

Zo maak je het
1 Teken een vierkant van 15 bij 

15 centimeter en kleur het oranje.

2 Knip het vierkant uit en rol het op zoals je 
een ijshoorntje zou maken. Breng lijm aan 
op de lange kant en plak de wortel goed 
dicht. Knip eventueel de uitstekende 
bovenkant af.

3 Teken wat wortelloof op een ander stuk 
papier en kleur het groen. 

4 Knip het uit en plak het vast aan de 
binnenkant van de wortel.

5 Nu alleen nog wat suikerklontjes erin 
en klaar! 



familieportret
Heb je een jongere broer of grote zus? Heeft je mama blonde krullen of kort 
zwart haar? Draagt je papa een oorbel? Heeft je hond korte pootjes of je 
goudvis een snor? Sinterklaas wil graag weten hoe jouw gezin eruitziet, 
hij is erg nieuwsgierig! Maak een cool familieportret en stel iedereen voor. 
Sinterklaas bewaart je portret dan in zijn dikke boek.

Dit heb je nodig
 ¬ stiften
 ¬ restjes papier of stof

Zo maak je het
1 Draai dit blad om en teken voor elk lid van je gezin een eenvoudig fi guurtje 

in de fotolijst.
2 Knip kledingstukken, kapsels, hoeden, dassen, schoenen… uit papier of stof 

en plak ze op de fi guurtjes. Wat is typisch voor elk gezinslid?
3 Schrijf onder elk fi guurtje zijn of haar naam.

Tip: Misschien wil je je beste vriend of vriendin ook wel toevoegen aan het 
portret? Dat mag natuurlijk!






