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Samen lezen 

TIP: Word lid van de (online) bibliotheek en kijk bij de prentenboeken over 

het thema . Jonge kinderen willen graag boekjes vaak herhalen. Lees het boek 

(een paar keer) voor en laat de kinderen dan dingen in het boek aanwijzen of 

een woord/zin afmaken. Als een kind een plaatje aan wijst, is dit ook 

‘antwoorden’. Ontvang dit, door het woord te herhalen. 

 

 

BOEKENTIPS 

 
Sinterklaas 

Charlotte Dematrons 

Wie weet er niet wie Sinterklaas is? O, ja? Weet je dan ook waar 
hij woont, hoe zijn kamer eruit ziet, hoeveel Pieten hij heeft? 
Weet je wie al die cadeautjes maken, hoe dat gaat met die boot 
en met de pakjes door de schoorsteen? En wat doet Sinterklaas 
eigenlijk op 6 december als hij echt jarig is?  

Alle antwoorden op deze Sinterklaasvragen en nog veel meer 
vind je in dit boek. Net als in De gele ballon heeft Charlotte 
Dematons daar geen woorden voor nodig. Geen twee pieten 
hebben hetzelfde pakje aan en alle pieten hebben hun eigen 
bedje en bordje.  

Op elke plaat is een aantal vaste figuren te ontdekken: Sinterklaas zelf, zijn paard en een paar 
verschillende pieten. Als je goed kijkt vind je het allemaal – zelfs de sinterklaasliedjes die op 
sommige bladzijden zijn verstopt… 
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Dikkie Dik viert Sinterklaas  

Jet Boeke 

 

Vier verhalen over Dikkie Dik, die samen met zijn 

vriendjes Poes Muis en Beer kennis maakt met 

Sinterklaas. Ze vinden een wortel in een schoen, 

verkleden zich als Sinterklaas en zwarte Piet en snoepen 

van een chocoladeletter. En van wie komt toch dat 

cadeautje op het dak?  
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Sinterklaasje  
Liesbet Slegers 

Sinterklaas is al heel oud. Op zes december is hij jarig 
en dat viert hij met alle kinderen. Hij woont samen met 
zijn Pieten in Spanje en samen werken ze een heel jaar 
aan het inpakken van cadeautjes.  

Een eenvoudige versie van het Sinterklaasverhaal. 
Breed voorleesformaat (A4, liggend) met vrolijke 
kleurrijke prenten. Een aanrader wanneer een kindje 
nog niet helemaal begrijpt wie Sint en Piet zijn. 
Verlangend kijkt je kindje straks uit naar de komst van 
Sinterklaas. 
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