
 

   

This story can fit 175-

225 words. 

The purpose of a news-

letter is to provide spe-

cialized information to a 

targeted audience. 

Newsletters can be a 

great way to market 

your product or service, 

and also create credibil-

ity and build your organ-

ization’s identity among 

peers, members, em-

ployees, or vendors. 

First, determine the au-

dience of the newslet-

ter. This could be any-

one who might benefit 

from the information it 

contains, for example, 

employees or people 

Newsletter Date 

‘Nieuwsgierig? Graag!’ 

met Sinterklaas 
  

Blik op de kleuterprojecten van het 

Wetenschapsknooppunt Delft  

Kruidnotenbingo 
 
 

Alle leerlingen kregen een getallenkaart en 
moesten 12 kruidnoten tellen en pakken. De juf 
pakte een cijfer en noemde dat hardop. Daarna 
vertelde een kleuter hoe het cijfer eruit zag en 
tenslotte schreef de juf het op het smartboard. 
De bingo ging tot getal 30. 
 

Volle rij?  Gouden chocolademunt!  
Drie munten? Kampioen!  
Kaart vol? Superkampioen! 

Is een volle zak 

knuffels zwaarder  

of lichter dan een 

halve zak gevuld 

met blokken? 
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Inleiding 
 

In het kleuterproject ‘Nieuwsgierig? Graag!’ van het Wetenschapsknooppunt Delft ontwierpen 

kleuters van verschillende scholen allerlei hulpmiddelen om ‘problemen’ van Sinterklaas en Zwar-

te Piet op te lossen. In deze bundel presenteren wij vier schoolprojecten inclusief de leerervarin-

gen van de betrokken leerkrachten.  

 

 

Inhoud  
 

Thema glad en stroef             3  

Basisschool Cornelis Musius, Delft      

Zwarte Piet is van het dak gevallen omdat zijn schoenen te glad zijn.  

Kunnen de leerlingen hier een oplossing voor vinden? 

 

Thema licht              5 

OBS De Drie Kleur, ‘s Gravenzande 

Sinterklaas vraagt of de leerlingen een oplossing kunnen bedenken voor de donkere daken.  

 

Thema wind 9 

Basisschool De Achtsprong, de Lier 

Hoe kunnen Zwarte Piet en Sinterklaas gebruik maken van windenergie om pepernoten  

in te pakken? 

 

Thema vliegen 13 

OBS de Singel, Schiedam  

Hoe kan Zwarte Piet snel zien waar de huizen van alle kinderen in Nederland zijn? 

 

 

Voorzijde 

 

Freinetschool Delft 

OBS Het Galjoen, Den Hoorn  

 

Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland — TU Delft 
Lorentzweg 1 
2628 CJ Delft 
T:  015—24 86 966 
E:  wetenschapsknooppunt@tudelft.nl 
W: www.wetenschapsknooppuntZH.nl 

mailto:wetenschapsknooppunt@tudelft.nl
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/
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Thema: glad en stroef 

Basisschool Cornelis Musius, Delft 

Er is paniek in Sinterklaastijd! Zwarte Piet is van het dak gevallen, omdat zijn schoenen te glad 

zijn. Sinterklaas vraagt aan de kleuters van basisschool Cornelis Musius of zij een goede oplos-

sing voor dit probleem kunnen bedenken.  

Probleemonderzoek 

Kijk eens naar je eigen schoenzolen.  

Wat zie je? Wat voel je? Waar zijn die ribbels 

voor? 

Materialen vergelijken: wat is ruw? Wat is glad? 

Ideeën verzamelen en oplossingen uitproberen 

Materialen 

testen op 

een schuine 

tafel: wat 

glijdt goed 

en wat juist 

niet? 

De kinderen onderzoeken hoe snel de schoen 

van de ongelukkige Piet naar beneden glijdt. En 

hoe is dat met hun eigen schoenen? Proefonder-

vindelijk ontdekken ze dat het materiaal en de 

vorm van de schoenen meer of minder grip ge-

ven.  

De leerlingen testen welk materiaal het meest 

geschikt is om schoenzolen voor Piet van te ma-

ken. De keuze valt uiteindelijk op rubber. 

Thema: glad en stroef 

Basisschool Cornelis Musius, Delft 
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Tijdens het bezoek op school zit die arme Piet 

in een rolstoel. Piet is erg blij met de oplossin-

gen die de kinderen gevonden hebben. De kin-

deren laten hun oplossing zien en vertellen 

hoe de nieuwe zolen kunnen zorgen dat Piet 

niet meer van het dak zal glijden. 

Presentatie van de oplossingen 

Succesfactoren van dit project: 

 Actueel thema  

 Aansluiting bij de belevingswereld 

 Een echt en geloofwaardig probleem 

 Leerlingen voelen zich belangrijk omdat 

Sinterklaas aan hen hulp vraagt. 

 De kleuters zijn trots op het resultaat en 

krijgen bevestiging van sint en piet.  

Leerpunten 

 Zorg dat er op school niet aan teveel 

Sinterklaas ‘problemen’ tegelijkertijd 

wordt gewerkt (denk aan Sinterklaas-

journaal). 

 Kleuters hebben tijd nodig voor het inle-

ven in het probleem, het onderzoeken, 

het verzinnen en uitwerken van de op-

lossingen. Neem voldoende tijd voor 

zo’n project.  

 Betrek ouders bij het verhaal. 

Piet probeert de schoe-

nen met de stroeve 

zool direct uit. 

Echte ontwerpers vragen gebruikers om de op-

lossing te testen. Natuurlijk wil Piet de nieuwe 

schoenzolen direct uitproberen. 

Er is een feestelijke sfeer en het presenteren 

van het onderzoek en de oplossingen is een 

geweldige invulling van het sinterklaasbezoek. 

Thema: glad en stroef 

Basisschool Cornelis Musius, Delft 
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Thema: licht 

OBS De Drie Kleur ‘s Gravenzande 

Het is Sinterklaastijd op obs de Drie Kleur in ‘s Graven-

zande. De kleuters ontvangen een brief van Sinter-

klaas. Hij vraagt de leerlingen om hulp, want één van 

zijn Pieten is van het dak gevallen. Zwarte Piet was zo 

druk bezig met het zoeken naar het juiste cadeautje, 

dat hij zijn evenwicht verloor. Het is voor Piet name-

lijk heel moeilijk om de cadeautjes in het donker te 

zoeken. Sinterklaas vraagt of de leerlingen een oplos-

sing kunnen bedenken voor de donkere daken. 

Er zijn verschillende cadeautjes 

(zoals een bal, pen, boek, spons) in-

gepakt en in de zak gedaan. Op die 

manier zien én voelen de kinderen 

hoe moeilijk het is voor Piet om in 

het donker het juiste cadeautje te 

vinden.  

Juf Hanneke leest een Sinter-

klaasverhaaltje voor. Dat is  

natuurlijker leuker in het  

donker. Maar hoe kan de juf de 

letters nu nog zien? Jibreel 

schijnt een lichtje bij.  

Misschien moet Zwarte Piet een lichtje 

op het dak hebben. Helpt dat? Kan hij 

nog klimmen met een zaklamp in zijn ene 

hand en in de andere hand de zak? De 

kinderen proberen het uit. Dat is lastig! 

Vooral bij het klimmen naar beneden.  

Probleemonderzoek 

Thema: licht 

OBS De Drie Kleur ‘s Gravenzande 



 

 6 

 De kleuters zoeken uit welke lampen er allemaal zijn. De 

lampen worden gefotografeerd voor een lampenboek. 

Welke lamp kan Piet het beste helpen? Een waxinelicht-

je? Een knijpkat? Een grote of kleine zaklamp? 

De kleuters aan met allerlei lampjes en lampen naar een 

donkere gymzaal. Daar staat een compleet Pietencircuit 

klaar. Hier zijn drie poppetjes verstopt. Het waxinelichtje 

dat Leon uitprobeert geeft te weinig licht om de poppen te 

vinden. Maxime brengt uitkomst met de knijpkat. 

Kan Zwarte Piet de daken opklimmen 

met een zak in zijn hand en de lamp 

laten schijnen door te draaien of te 

knijpen? Dat is best lastig! De leer-

lingen proberen het uit. Straks mogen 

ze verzinnen hoe dit gemakkelijker 

kan.  

Hoe werkt licht eigenlijk? We maken een stroomkring. 

In plaats van een lampje te laten 

branden kun je met de stroomkring 

ook een motortje laten draaien. 

Hij  

brandt! 
Stroomkring 

Onderzoeken van licht 

Thema: licht 

OBS De Drie Kleur ‘s Gravenzande 
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Het ideeënboek voor Zwarte Piet en de ideeënposter staan vol 

met oplossingen die de kinderen hebben uitgewerkt in tekenin-

gen of een werkschema. 

Ontwerpen van de lichtbril en de lichtzak. 

Een enthousiaste vader 

helpt om de oplossingen 

uit te werken tot werken-

de producten. 

Schoen met  

licht 

De zaklamp  

zonder handen De lichtgevende vlieger 

Ideeën verzamelen 

Ontwerpen uitwerken 

De lichthoed 

Oplossingen voor Piet 

Thema: licht 

OBS De Drie Kleur ‘s Gravenzande 
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Kracht van het project:  

Verhalend ontwerpen rond het Sinterklaas, betekent aansluiten bij een thema dat komt uit de 

leefwereld van de kleuters.  

 Zelf het probleem ervaren met alle zintuigen: activiteiten in de gymzaal en op het speelplein 

die passen bij kleuters (en ondertussen lekker bewegen). 

 Verdieping door onderzoeken van lichtbronnen en elektriciteit door het  maken van een lam-

penboek en experimenteren met schakelingen. 

 Tekenen, maken en bespreken van gevarieerde, unieke oplossingen met eigen tekeningen, 

een ontwerpboek met kleurplaten die worden aangevuld en de mogelijkheid om verschillen-

de oplossingen echt te maken. 

 Presenteren van de oplossingen aan Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Door het laten zien en 

uitleggen van de resultaten aan iemand die het hele proces niet heeft meegemaakt, is leer-

zaam. Als we iets aan een ander kunnen uitleggen, begrijpen we het beter. En taal leren 

door iets te doen, is vaak ideaal.  

Door de opzet van het project en het aansluiten bij het Sinterklaasfeest, waren de kleuters 

enorm betrokken en gemotiveerd. Motivatie en focus zijn een belangrijke voorwaarde voor het 

ontwikkelen van creativiteit, hierdoor ontstonden in de klas gevarieerde oplossingen. Ook gaf de 

leerkracht veel ruimte om nieuwe kennis op te doen en om oplossingen uit te werken. 

Zwarte Piet en Sinterklaas zijn blij verrast met de oplossingen die de kinderen hebben bedacht.  

Presentatie van de ontwerpen 

Bedankt kin
deren

! 

Thema: licht 

OBS De Drie Kleur ‘s Gravenzande 
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Thema: wind 

Snoepinpakmachine op windenergie 

Basisschool De Achtsprong uit de Lier 

We koppelen het thema windenergie aan de drukke feestdagen. De kleuters van basisschool De 

Achtsprong uit De Lier gaan aan de slag met de vraag: Hoe kunnen Zwarte Piet en Sinterklaas ge-

bruik maken van de windenergie om pepernoten in te pakken? 

Waar denk je aan bij het woord wind? 
Leergesprek over wind 

Nadat de kleuters zich hadden in-

geleefd in het probleem van Sint 

en Piet, deden ze onderzoek naar 

wind als bron van kracht en ener-

gie. Vooral de vraag of wind altijd 

leuk is maakt duidelijk hoe veel 

kracht wind kan hebben: wind kan 

een bal laten wegrollen, soms is er 

zelfs een orkaan en worden auto's 

en huizen weggeblazen. Als je in 

de wind loopt ga je steeds harder 

en een zeilboot vaart op wind, zo 

wisten de kleuters te vertellen.  

Hoe kun je wind maken?  

Blazen, met je handen wapperen, de  

kleuters proberen van alles uit. 

Experimenteren:  

Met wind kun je dingen in beweging zetten. 

Thema: wind 

Basisschool De Achtsprong uit de Lier 
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Fijne motoriek oefenen: voorstudies naar windmolens 

Verschillende versies van molens proberen 

we uit. We maken een molen: prikken, vou-

wen en de wieken op de rietjes steken. De 

molen is klaar. 

Hoe maak je een molen? 

Welk molentje draait het best? 

Die of
 d

ie? 

Een molentje 

draait 

niet alleen als 

je blaast, maar 

ook als je 

loopt. 

Hoe kun je wind meten? 

De oudste 

kleuters  

maken een 

windmeter.  

De pepernotenmachine maken: 

Kunnen we de wind inzetten om de pepernoten over de zakjes te verdelen? 

Zou de machine gaan werken? 

Wat hebben we nodig? 

Wat zijn makkelijk bruikbare en goed-

kope materialen? 

 

De juf had een bouwtekening, maar 

de uitkomst zagen we pas toen de ma-

chine door de kinderen gemaakt was. 

 

De taken worden verdeeld: 

Er worden grotere molentjes 

gemaakt. Andere leerlingen 

bouwen aan de machine. 

Aan de slag met de machine 

Thema: wind 

Basisschool De Achtsprong uit de Lier 
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Het voelen van verschillende 

materialen. Wat is het ver-

schil tussen glad en ruw? Hoe 

kunnen we het buisje stroe-

ver maken? Daarvoor gebrui-

ken we schuurpapier. 

We gebruiken een katoenen doek als lopende 

band. Het buisje is erg glad en het doek draait 

niet goed. Draait die katoenen doek wel goed 

als het buisje stroever is?  

Tussendoor even testen 

Help, de lopende band werkt niet! 

De pepernotenmachine is af. 

Op de lopende band 

zitten gevouwen op-

schepbakjes voor de 

pepernoten. 

We testen de pepernotenmachine opnieuw.  

Oeps. De windmolen krijgt de lopende band niet 

in beweging omdat de weerstand van de lopende 

band te groot is.  

Thema: wind 

Basisschool De Achtsprong uit de Lier 
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Wat leren we van dit project? 

Het leuke van dit project is dat het goed op kleuters is afgestemd. De succesfactoren zijn vol-

gens ons: 

 Vanuit de eigen ervaring werken: kleuters benoemen zelf de kracht van wind en onder-

zoeken dit vervolgens.  

 Kleuters oefenen hun motoriek eerst in kleine deelontwerpen (vouwen molen en bakje).  

 Met behulp van een bouwtekening zet een groep de hele machine in elkaar. Zo leren ze 

over energie en overbrengingen. 

 De machine werkt niet in één keer. De leerlingen ontdekken zelf hoe het beter kan.   

 De kleuters maken iets wat met een fabriek te maken heeft. Een excursie naar een fa-

briek waarin dingen geautomatiseerd zijn (of het nu broden inpakken is of tandpasta in 

tubes krijgen) past bij het project. Een you-tube filmpje bekijken is ook een optie. 

 De koppeling aan lekker eten maakt dat het project bij elk feest kan. 

We zijn nog niet 100% tevreden over de aanpak. De stap van windenergie naar een pepernoten-

machine vinden we best wel groot voor de kleuters. Hoe zou je dat nog soepeler kunnen laten 

verlopen? En, kunnen we het ontwerp van de machine nog verbeteren zodat de machine de pe-

pernoten echt kan opscheppen en in zakjes aflevert? 

Gelukkig: met de hand werkt de loopband wel.  Sinterklaas en Zwarte Piet waren zeer verrast 

met de pepernotenmachine. 

Thema: wind 

Basisschool De Achtsprong uit de Lier 
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Thema: vliegen 

OBS de Singel, Schiedam  

Brief van Sinterklaas 

De kleuters van groep 1 en 2 ont-

vangen een brief van Sinterklaas. 

Hij heeft gezien dat er in Neder-

land heel veel huizen bijgekomen 

zijn. Maar Zwarte Piet en Sinter-

klaas weten niet precies om welke 

huizen het gaat en hoe ze op de 

snelste manier de cadeautjes bij 

de kinderen in deze nieuwe huizen 

kunnen brengen.  

Probleemonderzoek 

De leerlingen uit groep 2 brengen 

een bezoek aan Rotterdam The 

Hague Airport. Ze zien hoe het er 

allemaal op een vliegveld aan toe 

gaat. Daarnaast krijgen ze al een 

beeld hoe een vliegtuig vliegt en 

bekijken ze verschillende vliegtui-

gen.  

Het thema vliegen wordt 

vorm gegeven met lessen 

waarin de kinderen zelf 

met het onderwerp mo-

gen ‘stoeien’ en lessen 

waarin ze les en sturing 

krijgen van de leerkrach-

ten en van een TU studen-

te Lucht- en Ruimtevaart-

techniek.  

Al snel maakt de leerkracht de verbinding met 

het thema ‘vliegen’.  

De kleuters maken een woordweb over vliegen. 

Wat heeft Zwarte Piet allemaal nodig? Wat moet 

hij meenemen?  

Op bezoek bij Rotterdam—The Hague  

Airport 

Thema: vliegen 

OBS de Singel, Schiedam  
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Elise, TU studente Luchtvaart-en Ruimtevaart-

techniek, legt aan de kinderen de basis van 

vliegen uit. Ook vertelt ze over luchtdruk.  

Ze gebruikt praktische voorbeeldsituaties, 

filmpjes en doet proefjes zodat de kinderen de 

theorie beter begrijpen.  

De leerlingen van groep 2 

maken allemaal een vliegtuig 

en testen hoe lang dit in de 

lucht blijft en hoe ver het 

komt.  

In groep 1 werken ze aan het 

ontwerpen en maken van 

luchtballonnen: deze worden 

getest door de ballonnen met 

helium te vullen. Spannend!  

Ontwerpen, maken én testen 

Gastles 

Kijk! Als je de lucht boven het papiertje 

‘wegblaast’ dan wappert het briefje omhoog…  

Dat komt doordat de lucht(druk) eronder het 

briefje omhoog duwt: zo werkt vliegen dus!!! 

Een luchtballon vliegt 

doordat warme lucht 

omhoog geblazen 

wordt... 

Thema: vliegen 

OBS de Singel, Schiedam  
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Ook op excursie naar het vliegveld?  

Klik hier: www.rotterdamthehagueairport.nl 

De kinderen denken na over de vraag hoe de cadeautjes van 

Sinterklaas veilig uit het vliegtuig beneden komen. Ideeën zijn 

een parachute en vlieger.  

Het idee van de parachute wordt verder uitgewerkt. In groep-

jes maken de kinderen zelf parachutes. Om te testen of ze 

goed werken nemen we een ei als cadeautje. Blijft het ei heel 

tijdens de landing? 

Wat leert dit project ons? 

 

 Een complex onderwerp als vliegen kun je 

met eenvoudige testjes en proefjes goed 

inzichtelijk maken, ook met kleuters. 

 Kies òf voor vliegtuigen òf luchtballonnen, 

omdat de onderliggende theorie verschilt. 

Deze school koos voor groep 1 de luchtbal-

lonnen en voor groep 2 vliegtuigen. 

 Leuke youtube-filmpjes ter introductie:  

http://youtu.be/dAfERVvGqco  

http://youtu.be/IkLKNTSHhwU  

We testen het eerst in de 

klas, en daarna vanaf de 1e 

verdieping naar beneden op 

het schoolplein. OEPS, dat 

overleeft het ei niet…. 

Daarna doen we spelletjes 

met een ‘echte’ parachute-

doek. 

Thema: vliegen 

OBS de Singel, Schiedam  

http://www.rotterdamthehagueairport.nl/index.php?pageID=203H:/My%20Documents/Laura
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Wetenschapsknooppunt Delft 

 
 
 
 
In het Wetenschapsknooppunt Delft werken medewerkers, onderzoekers en studenten van de TU 
Delft samen met leerkrachten basisonderwijs groep 1 t/m 8 aan projecten waarbij het 
ontwerpproces centraal staat. Het doel is om de onderzoekende houding bij zowel de kinderen als 
de leerkrachten te stimuleren.  
 
Wetenschapsknooppunt Delft werkt nauw samen met de Wetenschapsknooppunten Leiden en 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen zijn we vindbaar op: www.wetenschapsknooppuntLDE.nl 
 
In ons weblog beschrijven we onze ervaringen én de ervaringen van leerkrachten van de 
basisscholen waar we mee samenwerken. We schrijven over de inzichten die we opdoen, successen 
en mislukte pogingen, handvatten en over inspirerende voorbeelden.  

Bekijk filmpjes van onze 

andere kleuterprojecten op:  

www.youtube.com/user/ 

wetenschapskpdelft 

 

 

Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland — TU Delft 
Lorentzweg 1 
2628 CJ Delft 
T:  015—24 86 966 
E:  wetenschapsknooppunt@tudelft.nl 
W: www.wetenschapsknooppuntZH.nl 

Tekst onder Creative Commons licentie:  
Naamsvermelding — Niet Commercieel — Gelijk Delen  3.0.  

Voor gebruik van de foto’s neem contact op met  
Wetenschapsknooppunt Delft 

http://www.wetenschapsknooppuntlde.nl
http://www.wetenschapsknooppuntlde.nl/blog
http://www.youtube.com/user/Wetenschapskpdelft
http://www.youtube.com/user/Wetenschapskpdelft
mailto:wetenschapsknooppunt@tudelft.nl
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/

