
  De pietenschool 

speluitleg 

 
Speel de pietenspelletjes, doe de oefeningen en word een echte hulppiet! 

 
De Pietenschool is een leuk en gezellig spel voor de Sinterklaastijd.  
Het spel kan op verschillende manieren gespeeld worden. De uitleg vind je hier. 
 
Voorbereiding 
* Bekijk de pietenkaarten en kies de opdrachten uit die jij geschikt vindt voor je groep en 
voor de manier waarop je het spel wilt gaan spelen. 
* Print de pietenkaarten uit. Knip ze uit en lamineer ze. 
* Zoek alle benodigdheden bij elkaar. 
* Hang de pietenkaarten op in de school of leg de kaarten op tafel wanneer je het spel 
klassikaal speelt. 
* Regel hulpouders of stagiair(e)s wanneer je het spel in groepjes gaat spelen. 
 
Het spel 
Klassikaal 
Kies 6 (of 12) kaarten uit met opdrachten die je makkelijk klassikaal kunt spelen. Leg de 
kaarten met de tekst naar beneden op tafel en schrijf een getal (1 t/m 6 of 12) op de lege 
kant. 
Eén kind mag met de dobbelsteen gooien. Pak de kaart die gegooid is en lees de opdracht 
voor. Voer de opdracht met de hele groep uit. 
De volgende gooit met de dobbelsteen en de opdracht wordt weer uitgevoerd etc.   
 
In groepjes 
Hang de kaarten op in het lokaal, de gang en de speelzaal. Verdeel de klas in groepjes 
van ong. 4 leerlingen per groep. Elke groep wordt door een ouder of stagiair(e) begeleid. 
Elke groepje begint op een andere plaats. Wanneer een opdracht uitgevoerd is, loopt het 
groepje naar een willekeurige kaart waarbij op dat moment niemand is. 
Het is niet erg wanneer er meerdere kaarten in één ruimte hangen. 
 
Schoolbreed 
Het is ook erg leuk om dit spel met de hele bouw of alle kleutergroepen te spelen!  
Hang de kaarten dan in alle lokalen op, in de gangen en de speelzaal. 
Verdeel de kinderen over gemixte groepjes. Elke groepje wordt begeleid door een ouder of  
stagiair(e). Zie verder de uitleg bij ‘in groepjes’.  

 
Afsluiting 
Hebben de kinderen hard gewerkt op de pietenschool? Dan hebben ze een diploma verdiend! 
Een leuk diploma vind je op de laatste pagina van dit document. 
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Cadeautjes in de schoorsteen 
 

Nodig:  
5 Ingepakte doosjes 

schoorsteen (teil, doos beplakt met dakpapier) 
 

Zwarte Piet mikt een cadeau in de schoorsteen, 
hij is zo goed, het lukt meteen! 

 
Hoe goed kun jij cadeautjes gooien? 

Pak 5 cadeautjes en gooi ze  
één voor één in de schoorsteen. 
Hoeveel punten kun je scoren? 

 
 
 

Zaklooprace 
 

Nodig:  
2 juten zakken  
een startlijn  

iets voor het parcours, zoals pionnen en hoepels. 

 
Zwarte Piet sjouwt altijd maar met die zware zak. 

Soms heeft Piet gewoon geen zin in het dak. 
In een spelletje spelen heeft hij zin! 

Hij kiept de cadeautjes uit de zak en springt er zelf in! 
 

Kun jij dat ook? 
Maak een parcours en race tegen een vriendje. 
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Pepernoten stapelen 
 

Nodig:  
pepernoten 
stopwatch 

 
Leuk, al die pepernoten uitdelen. 

Maar wat nog leuker is.. er zelf mee spelen! 
 

Leg allemaal wat pepernoten voor je op tafel. 
Wie bouwt in 1 minuut de hoogste toren? 

 

Hmm, pepernoten! 
 

Nodig:  
pepernoten 

 
Zwarte Piet heeft zin in wat lekkers. 

Maar Piet eet niet gewoon, nee hij bedenkt altijd wat gekkers. 
Hij legt een pepernoot voor zich vlug 

en probeert deze op te eten met zijn handen op zijn rug. 
 

Kun jij dat ook? 
Probeer het maar eens. 
Start allemaal tegelijk. 
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Pietengym 
 

Nodig:  
veel ruimte 

 
Zwarte Pieten kunnen heel goed klimmen. 

Dat komt omdat ze jarenlang hebben moeten gymmen.  
Ze kunnen de gekste sprongen maken  

en glijden door elke schoorsteen.  
Kun jij balanceren op één been? 

 
Ga op één been staan en strek je andere been  
zo ver mogelijk naar achter. Spreid je armen als vleugels. 
Wie houdt dit het langst vol? 

 
 

Namenspel 
 

Nodig:  
- 

 
Zwarte Piet leest de namen goed op elk cadeau. 
Zijn jullie ook goed met letters en woorden enzo? 

 
Kies een oefening uit: 

Bedenk zoveel mogelijk namen (of woorden)  
met de letter… 

Rijm op bas, pim, jan en lot. 
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Kleurwedstrijd 
 

Nodig:  
kleurplaten op A3 formaat 

stiften 

 
Zwarte Piet houdt ontzettend van mooie knutsels. 
Iedere avond vindt hij in de schoenen kleurplaten,  

tekeningen en andere frutsels. 
Maar is dat eigenlijk moeilijk? Zo’n kleurplaat? 

Piet vindt het fijn als jij dat voor hem eens testen gaat! 
 

Ga rondom de grote kleurplaat zitten en kleur hem samen mooi in!  
 

Bakpiet 
 

Nodig:  
pepernotendeeg dat je van tevoren al gemaakt hebt 

onderleggers op tafel 
oven 
 

De bakpiet is de hele dag in de weer.  
Hij bakt pepernoten, taai taai en nog veel meer. 

 
Als jij een echte Piet wilt worden, moet je dat ook eens doen. 

Pak een stukje deeg en rol er pepernoten van voor in je schoen. 
 
 



- www.jufanke.nl -  

Pepernoten jeu de boules 
 

Nodig:  
pepernoten 

een cadeautje 
 

Pepernoten gooien, dat mag toch helemaal niet? 
of is dat strooien, Zwarte Piet? 

Piet rolt de pepernoten naar het cadeau 
pepernotenboules heet dat, dat zie je toch zo! 

 
Neem allemaal 1 pepernoot en ga op een rij staan. 

Leg een cadeautje ergens in de klas/ gang. 
Gooi je pepernoot om de beurt zo dicht mogelijk bij het cadeau.  

Wie rolt zijn pepernoot het dichtst bij het cadeau? 
 

 
 

Chocolademuntjes spel 
 

Nodig:  
wasknijpers 

chocolademuntjes 

 
Zwarte Piet houdt van snoepen 

af en toe wil hij stiekem een chocolademuntje naar binnen tjoepen. 
Maar eerst speelt Piet dan een gezellig spel 
ga in een rij staan en dan hoor je het wel. 

 
Neem allemaal een wasknijper in je mond.  

Klem hem tussen je tanden. 
De eerste in de rij stopt een chocolademunt tussen de wasknijper.  

Hij probeert deze munt door te geven aan de volgende in de rij en 
zo verder. 
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Appeltjes van oranje 
 

Nodig:  
een mandarijn of pingpongbal 

een lepel  
iets voor het parcours, zoals pionnen en hoepels 

stopwatch 

 
Van Amsterdam naar Spanje 

appeltjes van oranje… 
 

Zwarte Piet sjouwt wat af met de appeltjes van oranje. 
Kun jij dat ook? 

Leg een mandarijn op een lepel en klem deze tussen je kiezen. 
Loop een parcours. Hoe snel ben je? 

 

De geheime pepernoot 
 

Nodig:  
pepernoten 

 
10 Pepernoten op een rij 

en er zit een geheime pepernoot bij… 
Dit spel speelt Zwarte Piet heel graag 
jij mag het ook eens proberen vandaag. 

 

Leg 10 pepernoten op tafel. Eén kind gaat naar de gang. 
Wijs één pepernoot aan als geheime pepernoot. 

Het kind komt terug en eet de pepernoten één voor één op.  
Wanneer hij/zij de pepernoot eet die jullie gekozen hadden  

roep je ‘ja!’ 
Hoeveel pepernoten kun je eten voordat je af bent? 
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DJ Piet 
 

Nodig:  
cd speler 

cd met Sinterklaasmuziek 
pepernoten 

tafel met ruimte er omheen 
 

DJ Piet danst en zingt de hele dag 
vandaag mag jij ook aan de slag. 

Om een goede Piet te worden moet je flink swingen 
en je mag ook best wat zingen! 

 

Dit spel gaat net als stoelendans. 
De kinderen dansen op de muziek om de tafel.  

Stopt de muziek, dan pak je snel een pepernoot. Wie blijft het 
laatst over? 

 
 

 
 

Een pepernoot op je neus 
 

Nodig:  
pepernoten 

 
Een pepernoot op je neus 

kan dat heus? 
 

Zwarte Piet kent een heleboel spelletjes met pepernoten.  
Eén daarvan is het pepernoten-op-je-neus spel. 

Leg allemaal een pepernoot bovenaan op je neus.  
Zorg ervoor dat de pepernoot nergens op je gezicht steunt. 

Wie kan de pepernoot het langst op zijn neus laten balanceren? 
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Pietencakejes 

 
Nodig:  

eierkoeken 
bordjes 

versiering zoals dropveter, smarties, stroop 

 
Een Piet van een eierkoek, dat is gek 

maak dat maar eens, of heb je geen trek? 
 

Om te kijken of jij een goede versierpiet bent, 
mag je een eierkoek versieren. 

De eierkoek wordt het gezicht van Zwarte Piet. 
Succes! 

En als je klaar bent… smullen maar! 
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Pietendiploma 

 

 

Voor:    

 

Gefeliciteerd! 
 
Jij hebt op de pietenschool laten zien dat je alle 

belangrijke oefeningen om een hulppiet te worden onder 

de knie hebt! 
 

Sinterklaas 
 


