
Pietenmorgen 

Welke spelletjes zijn er en waar zijn ze? 

In de gymzaal 
1. Op het dak klimmen; met z‛n tweeën mogen de kinderen met een pakje over de bank 

in het klimrek klimmen en via de trap weer naar beneden 
2. In de dakgoot lopen; Evenwichtsbalk lopen over een bank, met of zonder hulp 
3. Pakjes in de schoorsteen gooien; Gooi zoveel mogelijk pakjes in de grote schoorsteen 
4. Springen van het dak; van een kast op een mat springen 
5. Schoorsteen bouwen; bouw met blokken een zo hoog mogelijke schoorsteen. Stapel 

om de beurt een blok en tel samen mee hoe hoog of hij wordt 

Hal 
6. Paardenrace; Welke Piet loopt het snelst met het paard van Sinterklaas? 
7. Zak tillen; Loop met de zak een parcours, wie is het eerst weer terug? 
8. Pakjes bezorgen; Gooi de pakjes raak in de mand 
9. Alles in de zak; er liggen in een hoepel een paar cadeautjes, stop ze telkens in de 

zak. Wie het eerst klaar is, heeft gewonnen 
10. Iets drinken en een speculaasje erbij……… 

Lokaal 1: 
11. Voorlezen van een Sinterklaasverhaal 
12. Wat zit er in de zak? Voelspel 

Lokaal 2: 
13. Stoomboot blazen; wie blaast de boot het eerst naar de overkant? 
14. Pepernoten sjoelen; wie gooit de meeste pepernoten door de gaten in de sjoelbak? 
15. Pakjes gooien; wie gooit de pakjes van de tafel af? 

Lokaal 3: 
16. Hoeveel pepernoten zitten er in de zak? Tellen hoeveel je er voelt en als iedereen 

geweest is mag je lekker een pepernoot snoepen 
17. Hoor wie klopt daar kinderen? Luisterspel; tik, tik welk kindje ben ik? 

Lokaal 4: 
18. Schminken 
19. Kleurplaat maken; dit kunnen meerdere groepen tegelijk doen 
20. Video bekijken met een sinterklaasverhaal erop; hier kunnen meerdere groepen 

tegelijk zitten 

Lokaal juf 5: 
21. Pietenhoedjes maken; hier kunnen meerdere groepen tegelijk mee bezig 
22. Taai taai happen; koekhappen maar dan met een taai taai popje



Organisatie: 

• Op maandag 15 november gaat er een brief mee. Hierin wordt ouders gevraagd zich 
op te geven voor de Pietenmorgen 

• Je noteert zelf de namen van de ouders. Iedere groep heeft er 8 nodig. Geven zich 
meer ouders op dan zetten we die in bij het hoedjes maken en het schminken. 

• Je maakt van je groep 4 kleinere groepjes 
• Zet de namen van elke groep op een briefje. Deze krijgen de hulpouders mee. 
• Voor elke groep worden acht hulpouders gevraagd en deze komen dan met z‛n tweeën 

op een groepje te staan 
• De hulpouders krijgen hun eigen kind NIET in het groepje 
• De ouders die zich extra opgeven hebben, komen bij het schminken en het maken van 

de hoedjes te staan om te helpen 
• Op donderdag 25 november zetten we om 15.30 uur de spelletjes en opdrachten 

klaar 
• Op vrijdag 26 november komen de hulpouders om 08.30 uur. Ze kunnen daarna nog 

tot 09.00 uur rondkijken waar alles staat en hoe het er uit ziet. 
• Om 09.00 uur mogen de ouders die een groepje helpen in de klas, dat groepje uit de 

klas halen en beginnen. 
• Waar moeten ze beginnen? Iedere groep zet dit op het papiertje neer waarop de 

namen van de kinderen staan vermeld. Zie hieronder het schema: 
Groep 1 en 2 a: spel 1 t/m 4 
Groep 1 en 2 b: spel 5 t/m 8 
Groep 1 en 2 c: spel 9, 11, 12 en 13 
Groep 1 en 2 d: spel 14 t/m 17 
Groep 1 e: spel 18 t/m 21 
Het eten en drinken kunnen ouders doen op dat moment dat ze denken dat de 
kinderen er aan toe zijn maar wel graag voor het schminken. 

• We beginnen om 09.00 en de Pietenmorgen duurt tot ongeveer 11.00 uur. 
• Als de spelletjes dan nog niet allemaal klaar zijn, geeft dat niet, als iedereen maar 

geschminkt is en een hoedje heeft. 
• Ouders moeten wel bij dat spelletje beginnen zoals staat aangegeven maar hoeven 

niet de volgorde verder aan te houden. Het beste is het om daar heen te gaan waar 
ruimte is. 

• Het is handig om eerst te drinken en daarna pas te schminken als dat mogelijk is. 
• De kinderen krijgen een Pietendiploma en de hulpouders een Sinterklaasdiploma als 

bedankje voor de hulp. 

Een leuke Pietenmorgen gewenst!


