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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Waarover zou deze les gaan? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd?  

Inleiding 1 
Doel: Kennismaken met het nieuwe lied. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen kladblok en pen pakken. 
Geef twee vragen vooraf:  
1. Vertel na afloop hoe de vorm van dit lied is: Coupletten? Refreinen? enz… Je mag aantekeningen 
maken. Tip: Schrijf niet meer dan een losse letter op, anders mis je een stukje van de film. 
(Intro, couplet 1, refrein 1, tussenspel, couplet 2, refrein 2, tussenspel, couplet 3, refrein 3, tussenspel, 
Bridge, Refrein 3 nog eens plus herhaling laatste zin.) 
2. Waar gaat dit lied over? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les of tijdens een lees/taalles 
Doel: Kennismaken met een beknopte geschiedenis van Sinterklaas. Exact en geconcentreerd luisteren. 
Werkwijze:  

Deel het werkblad uit. (Zie onderaan deze handleiding) 
Opdracht: Lees het verhaal alvast een keer door. Zo dadelijk krijg je een filmpje te zien. Na dat filmpje 
zul je de meeste antwoorden wel kunnen opschrijven.  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Ga na kern 8. Daar zie je losse woorden staan.  
Opdracht: je mag elk woord 1x gebruiken in je verhaal. Vul alle woorden in. 
Kijk na afloop samen de antwoorden na door iemand het verhaal compleet te laten voorlezen. 
(Zie voor antwoorden: Onderaan deze handleiding.) 

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 1 en refrein 1.  
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Stel de vraag: Staat alle tekst er? (Nee, elke zin komt 2x)  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Sinterklaas, vluchtelingen  
Inhoud: Een lied over kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn, 
ritmes, ritmezinnen, geschiedenis van Sinterklaas. 
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Kern 2 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 2 en refrein 2.  
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormfiguren onderaan: Paars= voor- en tussenspel, oranje=couplet, geel=refrein, groen en 
rood weten we nog niet.  
Vraag: Zijn de refreinen telkens hetzelfde? (Nee, de tekst niet helemaal, de opbouw wel.) 

Kern 3 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van couplet 3 en refrein 3. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 

Kern 4 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van de bridge 1. 
Werkwijze:  

Zie kern 1 
Wijs nog eens op de vormfiguren onderaan: Paars= voor- en tussenspel, oranje=couplet, geel=refrein, 
groen=bridge, rood=solo 
Welk refrein komt wel twee keer hetzelfde aan bod? (Refrein 3, maar met een extra zinnetje…) 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met 6 verschillende ritmes, waarvan 4 met een opmaat.  
Werkwijze:  

Laat de kinderen een kladblok en pen pakken. Ze schrijven de cijfers 1 t/m 6 onder elkaar. 
Opdracht: Laat een kind alle landen even voorlezen.  
Vraag: Je ziet achter de letters A t/m F rondjes staan. Wat zou dat betekenen? ( Het zijn de noten van de 
ritmes die bij die landen horen.) 
Opdracht: De 6 ritmes staan niet in de goede volgorde. Zoek nu zelf uit welke letter bij elk cijfer hoort.  
Tip: de noot (rondje) direct achter de verticale streep heeft het accent. 
Zoek samen even het ritme van ‘Koerdistan’ op. (Antwoord D.) De rest gaan ze nu zelfstandig doen.  
Als de meeste kinderen klaar zijn, bespreek je alvast een paar mogelijkheden, maar je verklapt nog geen 
antwoord. Peil dus hoe moeilijk dit is voor jouw klas, voor individuele kinderen. 
Klik dan op ‘Check’ en kijk samen na. Laat bij elk land de speler horen, waarbij de kinderen de namen 
‘echoën’.  
Tel zelf af 1,2,3,4 in het juiste tempo en laat alle kinderen de namen spreken + klappen.  
Tel zelf af 1,2,3,4 in het juiste tempo en laat alle kinderen de namen in hun hoofd, dus niet hardop, 
spreken + klappen. 
Extra: Deel de klas in 6 groepen en geef elke groep een ritme. Ze klappen telkens hun ritme na de 
andere. Tel zelf af 1,2,3,4 in het juiste tempo voordat de 1e groep begint.  

Kern 6 
Doel: Oefenen van ritmes in een zin. Spelen van instrumenten n.a.v. kleuren in de zinnen.  
Werkwijze:  

Laat speler 1 horen. De kinderen lezen zacht mee. 
Laat speler 1 nog eens horen, de kinderen spreken hardop mee.  
Hetzelfde, maar nu stappen ze op de grond bij de roze lettergrepen en klappen ze bij de blauwe. 
Kies kinderen uit voor de instrumenten. De trom/djembe is voor de roze lettergrepen, het bekken en 
triangel spelen de blauwe. De claves en de  beatring spelen de complete zinnen.  
De andere kinderen spreken, stappen en klappen mee.  
Wissel van rollen. Tel zelf af 1,2,3,4 in het juiste tempo en speel/spreek zonder de speler.  
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Zo ook met speler 2.  

Kern 7 
Doel: Ritmespreken van een rijmende tekst.  
Werkwijze:  

Opdracht: Laat een kind de tekst voorlezen.  
Opdracht: Laat een ander kind voorlezen maar met de opdracht dit ritmisch te doen, alsof het de tekst 
van een lied is.  
Laat de speler horen. De kinderen lezen zacht mee. 
Laat de speler nog eens horen, de kinderen spreken mee. 
Tel zelf af 1,2,3,4 in het juiste tempo en laat de kinderen de tekst nog eens spreken.  

Kern 8 Voor de 2e les of tijdens een lees/taalles 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Deel het tekstblad uit. (Zie verder in deze handleiding.)  
Verdeel de klas in 3 groepen; elke groep  krijgt 1 couplet. De refreinen doen ze samen. Vraag een of 
twee vrijwilligers die de bridge wil(len) zingen.  
Ze krijgen een minuut de tijd om hun eigen couplet voor te bereiden m.b.v. hun tekstblad.  
Laat de bladen dan omdraaien. Zet speler 1 aan. De groepen zingen hun coupletten, de bridge wordt 
gezongen door de vrijwilliger(s). 
Wissel de teksten: Elke groep krijgt nu een ander deel. Andere kinderen zingen nu de bridge. Weer even 
laten voorbereiden.  
Zet speler 1 of 2 aan.   

Afsluiting 2 Voor de 2e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren. 
Werkwijze: 

Kies kinderen uit die de ritmezinnen uit kern 6 op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de 
klas.  
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd door het orkestje en het koor. Het koor zingt het hele lied.  
Kies andere kinderen voor het koor en het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Het lied wordt voor de 2e keer uitgevoerd door het orkestje en het koor. 
Herhaal deze opdracht nog eens met andere kinderen.  
Wissel nog een keer van orkest en voer het lied nu nog een keer uit. 
Extra: Tijdens de solo (rode figuur) spreken een aantal kinderen de tekst ritmisch uit van kern 7.  

http://www.musicoach.nl


Het Boek van Sinterklaas Ⓒ www.musicoach.nl 

In de kamer zit Alissia stil te spelen 
Met een grote, groene schoenendoos vol wol 
Alissia zal zich niet zo gauw vervelen 
Want de doos zit vol met rood en groen 
En daarmee kun je zoveel doen: 
Kleine popjes maken 
En kleine mutsjes haken   
Met de restjes maak je dan wat haar. 

Alissia woont nog niet zo lang in Nederland 
Ze staat niet in het boek van Sinterklaas 
Alissia is een Koerdistaanse immigrant 
Ze moest vertrekken uit haar land, helaas  
       
In de tuin zit Nasrat achter een boom verscholen 
In zijn handen houdt hij twee stukken hout 
Want Nasrat speelt soldaat met zijn pistolen 
De tuin, een woud, met rood en groen 
Ja, daarin kun je zoveel doen 
Geheime hutten maken 
Gevechten tegen draken 
En de prinses die geeft de held een dikke zoen 
   
Nasrat woont nog niet zo lang in Nederland 
Hij staat niet in het boek van Sinterklaas 
Nasrat woonde vroeger in Afghanistan 
Hij moest vertrekken uit zijn land, helaas  

Op het dak zit Sinterklaas heel stil te luisteren 
Want de kinderen zingen liedjes bij de haard 
Zie de maan schijnt door de bomen in het duister 
Maar Alissia kent de woorden niet 
Ze zingt daarom een ander lied 
Over kleine popjes maken 
Grote groene draken 
Daarom krijgt Alissia nooit iets in haar schoen 

Zoveel kinderen wonen hier in Nederland 
Ze staan niet in het boek van Sinterklaas 
Ze hebben niets op 5 december, een lege hand 
En daarna gaat de Sint weer weg, helaas  

Maar dat mag toch niet, nee, dat kan toch niet 
Dat Sint dat goed kan keuren! 
Maar dat mag toch niet, nee, dat kan toch niet 
Dat zoiets kan gebeuren!  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Sinterklaas: Zijn geschiedenis in het kort

Sinterklaas is rond het jaar 300 na Christus geboren in het land __________, 
in het kustplaatsje ____________.
Zijn familie was heel ________. Hij ging studeren, werd eerst priester en 
daarna ____________ in de havenstad _______________. 
Sinterklaas was een aardige man die veel goede dingen deed voor anderen. 
Zo hielp hij families die __________ waren. Zij konden voor hun dochters 
geen bruidsschat betalen. Sinterklaas gooide dan stiekem geld door het 
venster en soms kwam dat dan terecht in de schoen van zo’n dochter.
Er is ook een verhaal dat hij drie jonge studenten gered had. Deze waren 
door een herbergier gedood en in tonnetjes gestopt. Sinterklaas kwam daar 
achter en wekte ze weer tot leven. 
Sinterklaas is ook de beschermheer van elke ____________. Je ziet in 
kerken, die naar hem genoemd zijn, vaak een schip hangen. Bovendien is 
Sinterklaas de beschermheer van alle bakkers. Je snapt wel waarom….
Na zijn dood kwam er oorlog in zijn geboorteland. Ze hebben snel zijn kist 
met botten verhuisd naar de stad _____________. Die ligt in het land 
________________. De Spanjaarden waren op dat moment daar de baas.
Op een of andere manier is er een vergissing ontstaan en dacht men dat zijn 
botten in het land ____________ terecht gekomen waren. Volgens de 
kinderverhalen woont hij daar nog steeds in de stad __________________. 
Je kunt hem herkennen aan de ______________ op zijn hoofd, de 
___________ om zijn schouders en de _______________ in zijn hand. 
Al in de Middeleeuwen vierde men het Sinterklaasfeest. Dat kun je 
bijvoorbeeld zien op een schilderij van jan Steen. Pas veel later - in de 18e 
eeuw- is er een knecht bij gekomen in de verhalen. Deze was zwart en droeg 
mooie kleren en gouden oorbellen om te laten zien dat zijn baas een rijk en 
belangrijk persoon is. 
Sinterklaas is in elk geval een belangrijk persoon gebleven in 
__________________. Vooral de kinderen vieren elk jaar zijn komst en 
herdenken - zonder dat ze dat weten - zijn sterfdag op 6 december. Ze zingen 
dan ‘Sinterklaas is jarig’, maar wij weten nu dat niet niet helemaal waar is…. 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Sinterklaas: Zijn geschiedenis in het kort

Sinterklaas is rond het jaar 300 na Christus geboren in het land Turkije, in 
het kustplaatsje Patara.
Zijn familie was heel rijk. Hij ging studeren, werd eerst priester en daarna 
bisschop in de havenstad Mira. 
Sinterklaas was een aardige man die veel goede dingen deed voor anderen. 
Zo hielp hij families die arm waren. Zij konden voor hun dochters geen 
bruidsschat betalen. Sinterklaas gooide dan stiekem geld door het venster en 
soms kwam dat dan terecht in de schoen van zo’n dochter.
Er is ook een verhaal dat hij drie jonge studenten gered had. Deze waren 
door een herbergier gedood en in tonnetjes gestopt. Sinterklaas kwam daar 
achter en wekte ze weer tot leven. 
Sinterklaas is ook de beschermheer van elke zeeman. Je ziet in kerken, die 
naar hem genoemd zijn, vaak een schip hangen. Bovendien is Sinterklaas de 
beschermheer van alle bakkers. Je snapt wel waarom….
Na zijn dood kwam er oorlog in zijn geboorteland. Ze hebben snel zijn kist 
met botten verhuisd naar de stad Bari. Die stad ligt in het land Italië. De 
Spanjaarden waren op dat moment daar de baas. 
Op een of andere manier is er een vergissing ontstaan en dacht men dat zijn 
botten in het land Spanje terecht gekomen waren. Volgens de kinderverhalen 
woont hij daar nog steeds in de stad Madrid. 
Je kunt hem herkennen aan de mijter op zijn hoofd, de stola om zijn 
schouders en de staf in zijn hand. 
Al in de Middeleeuwen vierde men het Sinterklaasfeest. Dat kun je 
bijvoorbeeld zien op een schilderij van jan Steen. Pas veel later - in de 18e 
eeuw- is er een knecht bij gekomen in de verhalen. Deze was zwart en droeg 
mooie kleren en gouden oorbellen om te laten zien dat zijn baas een rijk en 
belangrijk persoon is. 
Sinterklaas is in elk geval een belangrijk persoon gebleven in Nederland. 
Vooral de kinderen vieren elk jaar zijn komst en herdenken - zonder dat ze 
dat weten - zijn sterfdag op 6 december. Ze zingen dan ‘Sinterklaas is jarig’, 
maar wij weten nu dat niet niet helemaal waar is…. 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Nasrat of Alissia 
Koerdisch of Afghaan, 
uit Syrië, Eritrea 
of waar dan ook vandaan. 
Ik gun je rust en vrijheid, 
je familie, straks een baan. 
Van mij mag jij hier blijven 
Voor jou een nieuw bestaan. 

Koerdistan  Egypte  Afghanistan Irak 
Ghana  Eritrea  Servië Iran 
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