
Vanaf half november  
stijgt uit Nederland de geur op van speculaas, pepernoten, chocolademelk en mandarijntjes.  
Die kruidige, zoete geur roept meteen levendige herinneringen op aan de warmte van het Sinterklaasfeest, aan het mysterie van 
schoentje zetten en de opwinding van pakjesavond. Aan het begin van de adventstijd is Sinterklaas een feest voor kleine en grote 
kinderen, dat veel mensen nog steeds recht uit het hart kunnen vieren. 
Net als elk land kennen ook wij in Nederland tradities waar we niet meer bij stilstaan. Soms zien we pas door de ogen van een 
vreemdeling het ongewone ervan. Wat is er gewoner – vinden wij – dan dat een jarig kind een traktatie meebrengt voor zijn 
klasgenootjes? Maar de Duitser Herbert Hahn, die enige tijd op een Nederlandse vrijeschool werkte, moest hier erg aan wennen: 
een jarige die ‘geschenkjes uitdeelt’ (trakteert)! En daarvoor worden dan vanzelfsprekend alle lessen onderbroken, ook al geeft dat 
onrust! Vanuit die ervaring stond hij er dan weer niet van te kijken dat het Sinterklaasfeest hét grote feest van Nederland is. Oók 
een verjaardag waarbij de jarige geschenken uitdeelt. En óók een feest dat een stukje onrust brengt in een tijd die eigenlijk om 
stilte vraagt. Want 5 december valt meestal in de eerste, soms in de tweede week van de adventsperiode, de stille tijd die aan 
Kerstmis voorafgaat. Hoe valt dat te rijmen? 
Schenkende heiligen 
In de adventstijd verwachten we de geboorte van het kerstkind dat zichzelf weggaf aan de mensen. In die tijd lijkt zich overal een 
schenkende kracht te openbaren. Sint-Nicolaas is namelijk in de zes weken voor Kerstmis niet de enige die geschenken brengt. De 
rij van schenkende heiligen wordt geopend door Sint-Maarten (11 november) die zijn halve mantel weggeeft. De heilige Elisabeth 
(19 november) en de Zweedse Sint-Lucia (13 december) schenken brood aan de armen. In veel landen komt het kerstkind zelf met 
geschenken en in Zuid-Europa en Rusland laten de drie koningen op weg naar het kerstkind een geschenk achter in de sok van alle 
kinderen. Sint-Nicolaas voegt zich moeiteloos in deze rij schenkende heiligen. In Nederland blijft zijn feest echter niet beperkt tot 
één dag, maar neemt het de hele periode van half november tot pakjesavond in beslag. 
Onrust tijdens advent 
Bovendien komt Sint-Nicolaas niet alleen. Hij wordt vergezeld door een luidruchtig, kleurrijk en vrolijk volkje van helpende Pieten. In het rumoer van de Pieten hoor je het 
loeien van de novemberwind: als buiten de herfststormen de aarde schoonvegen, halen de Pieten de bezem door ons innerlijk. Het is hun taak om ons bewust te maken 
van onze tekortkomingen. Naast het licht van Sint-Nicolaas was Zwarte Piet aanvankelijk een duistere, angstaanjagende schaduwfiguur, maar in die gedaante verdween hij 
al gauw. Dat hij zo kleurig en beweeglijk werd, heeft volgens mij alles te maken met het feit dat wij in de loop van de tijd geleerd hebben om zelf de bezem te hanteren. Wij 
zijn steeds beter in staat naar onszelf te kijken, en al durven we onze schaduw misschien nog niet recht in de ogen te zien, we doen wel steeds vaker een dappere poging. 
Misschien dat daardoor het kostuum van Piet al decennialang alle kleuren van de regenboog vertoont. En tegenwoordig staan de laatste resten van zijn zwarte uiterlijk – 
zijn handen en gezicht – ook op het punt van kleur te veranderen. Piet is een louterende kracht die alles wat in ons schaduwachtig is, transparant wil maken voor het licht. 
Ook Sint-Nicolaas zelf moedigt dit element van loutering aan: op pakjesavond mogen anderen ons op onze tekortkomingen wijzen. Met mildheid en humor, dat wel. Maar 
het effect is toch dat we onszelf even zien door de ogen van een ander. 
Het kind in de mens 
De stilte van de adventsperiode is vol verwachting. We verwachten de geboorte van het goddelijk kind. Een zuivere, hemelse kracht daalt in de gedaante van een kind naar 
de mensen af om op de schoongeveegde aarde én in de gelouterde mensenziel zijn plek te vinden. Sint-Nicolaas is de beschermer van het kind in de mens, daarom valt zijn 
feest in de advent. Dit ‘kind in de mens’ is geen wezentje dat volgens de voorstellingen van een volwassene opgevoed moet worden. Met dit kind worden alle 
mogelijkheden bedoeld die we uit een geestelijke wereld hebben meegebracht om op aarde onszelf te kunnen worden. In de vroege middeleeuwen, voordat het huidige 
sinterklaasfeest bestond, werd Sint-Nicolaas al afgebeeld op doopvonten. Als een engel bracht hij het kind uit de hemel naar de aarde en zorgde hij ervoor dat het door de 
doop toch met de hemel verbonden bleef. 



Ook legenden laten zien dat Sint-Nicolaas het kind in de mens beschermt. Zo wekte Sint-Nicolaas drie studenten tot leven die het argeloze slachtoffer waren geworden van 
een herbergier die hen vermoordde en inpekelde. En drie zusjes aan wie hij elk een beurs met gouden munten schonk, hoefden zich niet te prostitueren. Met hulp van Sint-
Nicolaas hoefden deze drie ‘zusjes’ – net als de ‘studenten’ een beeld voor drie jonge zielenkrachten – hun zuiverheid en onschuld niet te verliezen. 
De geschenken van Sint-Nicolaas zijn bedoeld voor het kind in ons. Ze zijn bedoeld om ons te helpen ons lot te aanvaarden, met alle mogelijkheden en beperkingen. 
Daarom legt Sint-Nicolaas zijn geschenken in onze schoenen. Schoenen staan immers voor ons persoonlijk levenslot. Als we zeggen: Ik zou niet graag in jouw schoenen 
staan, dan bedoelen we dat we het lot van die ander niet willen overnemen. Dat kan natuurlijk ook niet, maar Sinterklaas laat zien dat je een ander wel kunt bijstaan. 
De Claesmannen 
Elk kind weet dat Sint-Nicolaas geen gewoon mens is, maar een mysterie. Als volwassene kun je Sinterklaas beleven als een geheimzinnige kracht die zich via mensen kan 
manifesteren. Die kracht helpt ons niet alleen om kritisch naar onszelf te kijken, het kind in ons te beschermen, en ons leven te leven – die kracht doet meer. Toen de 
burgers in de late middeleeuwen zich in gilden verenigden, koos elk gilde een afgezant. De afgezanten van alle gilden vormden een stadsraad die opkwam voor de belangen 
van de burgers tegenover die van de adel. Als patroonheilige koos deze stadsraad niemand minder dan Sint-Nicolaas. Daarom werden de leden van de raad ook wel 
‘Claesmannen’ genoemd. Als schutspatroon van de mensen die opkwamen voor de rechten en vrijheid van de individuele mens staat Sint-Nicolaas aan de wieg van een 
samenleving waarin voor iedereen een plek is en mensen niet alleen aan hun eigen belangen denken. 
Ook onze tijd zou weleens Claesmannen- en vrouwen nodig kunnen hebben die het iedereen mogelijk maken zijn eigen plek in de samenleving te vinden. Met hulp van Sint-
Nicolaas kun je jezelf door de ogen van de ander in een nieuw licht zien, wat een heel verhelderend geschenk kan zijn. En wil je in de geest van Sint-Nicolaas anderen iets 
schenken, dan vraagt dat liefdevolle aandacht. Alleen dan kun je je zo in iemand anders verplaatsen dat je begrijpt wat hij nodig heeft. De Claeskracht die zich op de ander 
oriënteert, beperkt zich niet tot de sinterklaastijd of de adventstijd. Die werkt in ieder mens die zich op welk moment dan ook wil inzetten voor mensen en hun 
mogelijkheden. 
Tekst: Tineke Croese Dit artikel is verschenen in Antroposofie Magazine december 2016 
 
 

 
 



 

  
 
 
 
 
 



Daniël Udo de Haes heeft ooit een verhaal geschreven om het Sinterklaasfeest en het kerstfeest met elkaar te verbinden. Hierin het beeld van Maria die kinderen onder 
haar warme mantel meeneemt naar de aarde en die de mensenkinderen die terug willen keren naar de geestelijke wereld, onder haar kleed mee terugneemt: 
Sinterklaas en de sterrenkinderen. 
“Eens reed Sint-Nicolaas over de wolken van Spanje naar Holland. Daarboven in de hemel ontmoette hij Maria, die het Kerstkind in haar armen droeg. Zij vertelde aan Sint-
Nicolaas dat zij het Kind juist weer voor een poosje naar de aarde wilde brengen. Daar mocht het dan weer met de kinderen spelen. Toen kwamen dadelijk van alle kanten 
de sterren naderbij en vroegen of ze mee mochten gaan. 
Dat mag, zei Maria, als de Maan jullie de weg wil wijzen want jullie passen niet allemaal onder mijn warme mantel. 
Dat hoorde Sint-Nicolaas en hij reed op zijn paard snel naar de maan: Goedenavond Maan! Goedenavond Sint-Nicolaas, zei de Maan. Maan, wil je de sterrenkinderen die 
met Maria mee naar de aarde willen de weg wijzen? Natuurlijk, zei de Maan, als de Zon dan overdag wil helpen… 
Sint-Nicolaas reed naar de Zon. Zon, wilt u Maria helpen om de sterrenkinderen de weg naar de aarde te wijzen, de Maan helpt in de nacht, kunt u overdag helpen?. 
Wat willen de sterrenkinderen op de aarde doen Sint-Nicolaas? De sterrenkinderen willen spelen met het Kerstkind en de aardekinderen. Ik help graag mee, zei de Zon. 
Toen kwam de Zon naast Maria staan en de Maan aan de andere kant. Maria nam vele sterrenkinderen onder haar mantel en de sterrenkinderen zagen de glans van het 
Kerstkind dat Maria op haar arm droeg. De Zon liet zijn stralen lichten op het pad dat Maria ging… 
Sint-Nicolaas reed ondertussen op zijn paard met rasse schreden vooruit over de wolken en kwam als eerste op de aarde aan. Daar aangekomen vertelde hij aan een ieder 
die het maar wilde horen dat het Kerstkind weldra op aarde zou komen. Sint-Nicolaas gaf de kinderen speelgoed zodat zij straks met het Kerstkind konden spelen. Toen 
Maria met het Kind op aarde aankwam, sprongen vele sterrenkinderen van haar schoot en waren mensenkinderen geworden. Ze speelden samen. 
 
Na een poosje keerde Maria terug naar de Hemel en vele mensenkinderen mochten met haar mee om daar dicht bij de Zon, Maan en Sterren te zijn…” 
 

                                
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
Op de dag van zijn verjaardag, komt Sinterklaas, op zijn paard, samen met een paar pieten in 

het stadspark op een afgesproken plek.  

 

Sint blijft op zijn paard, rustig op afstand, paard kan geaaid worden, pieten delen lekkers uit, 

kinderen zingen voor hem, 

 

Eerst komen de kleuters en als zij alweer onderweg terug zijn komen afzonderlijk klassen 1,2,3 

en 4 even na elkaar naar deze bijzondere ontmoeting. 

 

Later op de dag komt sinterklaas naar school, niet in de klassen, maar op het plein met zijn 

paard, de pieten gaan de klassen rond om in iedere klas cadeautjes te brengen.. 

 

Sinterklaas in de kleuterklas 

 

Een heerlijke tijd, na advent meestal, de verkleedkleren tevoorschijn halen, inclusief gouden 

boek, en goudkleurige staf….. 

cadeautjes inpakken, mooie tekeningen voor sinterklaas maken,  

sinterklaas spelen compleet met eigengebouwde stoomboot en we spelen echt:   

lichten uit, alle kinderen “moeten  slapen”, pietjes komen cadeautjes brengen, we gaan in het 

echt pepernoten bakken en die in ons spel strooien [ gooien] door de klas of stoppen het in de 

schoentjes [ slofjes]… en  we zingen zingen en zingen….. 

 

Kleuters in de sinterklaastijd: 

 Rode wangen, vol energie en heel gauw moe , volledige overgave in het spel aan het jaarlijkse sinterklaasfeest. 

Ook gaan we een Wensenlijstje maken, pepernoten of andere koekjes bakken, in stilte luisteren naar een verhaal of oplettend kijken naar een 

prentenboek…. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ook een mooie kaart….. 
en wat een beelden… 
het blauwe hemelse  
het rode aardse 
het ezeltje die lasten draagt voor de mens 
sinterklaas op de grens van binnen-buiten 
geven en ontvangen 
het kinderlijke goede 
de goede sint 
het roodborstje: duidt op lente na een sombere winter 
de kat: eigengereid en solitair bestaan, tolereert anderen 
als het daar zin in heeft. 
 
 



 

Activiteit : Ochtendspel Handelen  Aanspreekgebieden  

 
Ochtendspel Sinterklaas 
 

 l.v.s. Rekenen:5jr.op, in, voor, achter, onder, boven 
Grove motoriek: 5jr.: kruipen 
 
Groepsplan taal: eindrijm  
6jr.: kan in vlotte heen-en weer gesprekjes, de 
gespreksregels hanteren. Vraag en antwoord 

Het is nog vroeg een beetje nacht 
Lieve Lotje ligt nog in haar bedje zacht 
Gisteravond heeft ze haar schoentje gezet En nu gaat ze uit bed 
Op haar tenen gaat ze naar de woonkamer  
En gaat voorzichtig naar haar schoentje bij de haard 
Ach, de schoen is nog leeg Misschien moet ze nog maar eens zingen een 
keer 

Beginsituatie: kring: zitten 
 

Grove en fijne motoriek: 
Op de tenen 
Natuur: nacht 
Zintuigen: levenszin,  
Tastzin: op tenen loopgebaren maken 
 
Cultuur: Sinterklaas 

Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, 
dank u sinterklaasje 

  

Hoor ik al iets Hand bij een oor Levenszin: verwachting 

Nog maar een liedje: sinterklaasje bonne bonne bonne 
Gooi wat in mijn lege lege tonne Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u sinterklaasje 

 Cultuur: Sinterklaas 

Hoor ik al iets?  Hand bij één oor Levenszin: verwachting 

Oh..Ja..Klik klak Klakgeluiden maken met tong  

Hoor ik daar geen paardenvoetjes, 
Trippeltrappel trippel trap 
T’is het paard van sinterklaasje, trippeltrappeltrippeltrap 
’t schimmeltje draagt met gemak, 
Sinterklaasje over ’t dak, schimmeltje draagt met gemak, 
Sinterklaasje over het dak 

Op trippeltrap etc. voetjes laten 
bewegen 

Levenszin: verwachting 

Vlug verstopt lotje zich achter een muurtje…   

Hoog op het dak stopt sint Nicolaas zijn paard  
en hij zegt: 
“zeg Piet, wil je wel even kijken in Lotje haar huis? Ik zie dat ze niet in haar 
bedje is, die kleine guit.. 

Met vinger naar boven wijzen “motoriek: rechtop zitten [ deftig] 
Taal: communiceren 

En Piet zegt: “ja sinterklaas dat ga ik doen! ik doe gelijk wat in de schoen!”  Taal: communiceren 

En ,rrrroooeoeoeooeoetssss    daar is piet in de kamer bij de haard. 
Hij zegt: “lieve Lotje, ga eens gauw terug naar bed! Het is nog te vroeg om 
te kijken in je schoen, ook al had je die nog zo mooi neergezet!”” 
En,rrrroooeoeoeooeoetssss    daar is piet weer weg 

Gebaren maken van kadootje uit de 
zak halen en dan iets in de schoen 
doen, hij kijkt niet op of om. 

Taal: communiceren 

Lotje had zich verstopt Handen voor de ogen  motoriek 



En kijkt om het hoekje 
Die piet hij had het gezien… 
Gauw stiekem op de tenen terug naar bedje vlug….. 

Om het hoekje van de handen kijken. 
Op puntje van de tenen loopbeweging 
maken 

En piet is weer bij Sinterklaas op het dak. 
Sint stond te wachten en zegt:”kom pietje nu vlug, Naar de andere pieten 
terug” 
“zij zitten vast al te wachten op jou!”“ze willen heel veel pietentrucjes 
leren!” 
“ja, Sinterklaas, we gaan gauw naar de pietenschool, en maken veel pret 
en jool!” 

 Taal: communiceren 

De pietjes zitten keurig net op schoorsteentjes die ze hebben klaargezet Kinderen zitten op de stoeltjes 
Armen over elkaar 

 

Grote Piet zegt; “goedemorgen pietjes” 
En de pietjes zeggen: “goedemorgen” 

Juf is grote Piet 
Kinderen zeggen goedemorgen 

 

Op de schoorsteen, onder, voor achter, over, ‘’en voet op de grond, een 
hand op de stoel, op het randje van de schoorsteen enzovoorts 

Stoel is schoorsteen Rekenen: beleven van de verschillende begrippen 
Motoriek: grote motoriek: behendigheid 
Evenwichtszin  

Zit of staat de kring Kindje van de dag mag ogen sluiten, 
een ander gaat gebaren maken een 
ander kindje vraagt zit of staat de 
kring 

Proces van dit spel door individuelen laten ontstaan. 
Levenszin: verantwoordelijkheid dragen. 

Sinterklaas had 7 pieten, 7 pieten had Sinterklaas 
Ze aten niet, ze dronken niet 
Ze deden allemaal zo, Ze deden allemaal zo, 

Juffie wijst met haar hand de kring 
rond op maat van het liedje en 
uiteindelijk doet een kindje voor wat 
wij nadoen 

Muziek: op maat 
Grote motoriek: gebaar, beweging namaken 

“Zo “zegt grote Piet, “voor vandaag is het wel genoeg, we gaan nu aan het 
werk tot morgenvroeg”. 

 Proces: wat doen zwarte pieten 
Taal: communiceren 

Ieder pietje gaat weer vlug naar zijn werk terug: 
Kadootjes inpakken, boterletters bakken, leren snoepgoed strooien, en 
kadootjes door de schoorsteen voorzichtig gooien.. 

Alle gebaren nadoen Proces: wat doen zwarte pieten 
Taal rijmen 

Hé éen pietje is nog niet terug, ga hem zoeken vlug. 
Zwarte piet wiedewiedewiet, ik hoor je wel, maar ik zie je niet, wil je sint 
de groeten doen, gooi wat in mijn lege schoen. 

Kindje van de dag mag zeggen welk 
pietje zich verstoppen mag, welk 
pietje op de gang mag en welk pietje 
het pietje weer uit de gang mag 
ophalen. 
Kindje verstopt zich ergens in lokaal. 
Pietje van de gang loopt naar juf en 
zegt: Pietje geef eens een geluidje”en 
loop op het geluidje af.. 

gehoor 

En Lotje: ligt nog in haar bed ze sliep, tot mama haar riep: Handjes onder hoofdje  



“lotje wordt eens wakker, en kom eens kijken in de kamer….” 

Snel rent lotje naar beneden en kijkt in haar schoentje; Oh kom er eens 
kijken, wat er in mijn schoentje zit, Alles gekregen, van die beste sint 
Een pop met vlechten in het haar een snoezig jurkje kant-en-klaar, 
Twee kaatsenballen in een net een letter van banket 
Oh kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vindt 
Alles gekregen van die beste sint” 
En ze zegt: “dank u sinterklaasje” 

Snel op hele voet loopgebaren maken  

En weet je wat Lotje in haar schoentje had? Kindje van de dag mag zeggen wat er 
in het schoentje zat!!! 

 

Verhaal en liedjes   

Van te voren kaarsje aansteken  Voorspelbaarheid, sein herkennen 

Zingen: zie ginds komt meegebaren  

Zingen: Sinterklaas op t witte paard “ . 

Zingen: 3 pepernootmannetjes, koekelieka “  

Vertellen: voorlezen: Sinterklaas zijn muts van W.G. van der Hulst..   

Zingen: nog meer sintliedjes  
Traditionele liedjes 
Vrijeschoolliederen zie de site 
https://everydaymommyday.com/vrijeschoolliederen-en-versjes  
 

  

https://everydaymommyday.com/vrijeschoolliederen-en-versjes


 



 
Mogelijke visie van het sinterklaasjournaal:  
 
Sinterklaas en het sinterklaasjournaal: 
 
Op school willen we graag de mythe van Sint Nicolaas, als ontzag– en vertrouwenwekkende onaantastbare kindervriend, overeind houden. Maar in de klas merken 
leerkrachten, wanneer ze de geheimzinnige, wonderlijke sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen aanvullen met alle verontrustende ‘echte’ wetenswaardigheden die ze 
kennen van de televisie. Daar komt nog bij: op de televisie wordt de Sint van heel dichtbij getoond, waarbij ieder detail zichtbaar wordt. Kinderen hebben oog voor details. 
Ze gaan gemakkelijk twijfelen aan zijn bestaan, wanneer ze duidelijke verschillen horen en zien tussen de Sint die ze al zo goed kennen van de televisie, en die op school, die 
op straat. 
Het Sint-Nicolaasfeest is het feest van de schenkende Goedheiligman, die, wanneer iedereen slaapt, over de daken rijdt om uit zijn hemelse wereld geschenken naar de 
aarde te brengen voor alle kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde verwondering, vreugde, eerbied, geheimen en geheimzinnigheid.   
De stemming die het sinterklaasjournaal doorgaans oproept is een heel andere dan bovengenoemde. Vaak wordt op de televisie verslag gedaan van allerlei rampen, die het 
sinterklaasfeest zouden kunnen verstoren of zelfs verhinderen – de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, de boot is uit de koers geraakt, enz. enz. Terwijl het in het 
sinterklaasfeest juist gaat om de onvoorwaardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waarop alle kinderen zonder restricties kunnen vertrouwen, worden zij door 
de televisieberichten ongerust en onrustig gemaakt. Bovendien worden ze door het sinterklaasjournaal meegezogen in een voor hen bedacht ‘waar’ verhaal – het is immers 
op de televisie! – dat avond aan avond een vervolg krijgt. Daardoor is er niet alleen beduidend minder ruimte voor het oerbeeld zoals we dat hierboven schetsten, maar 
ook voor hun eigen fantasie. 
Als laatste willen we jullie onze kijk op het Sint Nicolaasfeest en het sinterklaasjournaal meegeven. 
De donkere dagen zijn begonnen, met hun achtereenvolgende lichtfeesten. 
Deze brief gaat over de voorbereiding op het sinterklaasfeest, het feest dat niet voor niets altijd valt in het begin van de adventstijd. 
In een verhaal wordt verteld hoe Maria in haar hemelse sfeer een hemdje weeft voor het kerstkind, uit het stralende sterren- en planetenlicht. In het verhaal maakt Maria 
zich zorgen, omdat het goud van de sterren niet bij elkaar wil blijven. Telkens weer stralen de mooi ineen gelegde sterrendraden uit elkaar. Sint Nicolaas komt te hulp. Hij 
gaat naar de aarde en ontvangt van de kinderen hun goede daden, gedachten en woorden. Wanneer hij die naar Maria brengt veranderen ze in goud, ‘aarde-zielengoud’. 
Daarmee kan Maria de inslag in de schering van de hemeldraden maken en het hemdje voltooien waarin ze het kerstkind in de kerstnacht kan hullen. En zo hebben ‘alle 
kinderen van goede wil’ meegeholpen om zijn komst op aarde voor te bereiden. 

Hoe zou het zijn voor jullie zijn om niet met jullie kinderen naar het sinterklaasjournaal te kijken? 
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