
Op bladzijd 2 kun je lezen over de pepernoten en zelf bakken!

Op bladzijde 3 kun je lezen over snoepgoed, cadeautjes 

Op bladzijde 4 kun je lezen over het laatste nieuws van sinterklaas

Op bladzijde 5 kun je puzzelen met piet 

Op bladzijde 6 kun je lezen over pieten discriminatie

Op bladzijde 7 kun je lezen over het pietenhuis

                                                        
Sinterklaas en Piet komen 
weer naar Nederland. 
Daarom deze speciale krant. 
En het Sinterklaasjournaal is 
er weer. Elke dag keer op 
keer. Zorg ervoor dat je 
schoentje klaar staat. Want 
dan komen ze in jouw straat. 
Heb je er zin in? Dan zeg ik 
begin!!

 Sinterklaaskrant



 

          Pepernoten recept
● 250 gr zelfrijzend bakmeel
● 125 gr bruine basterdsuiker
● 100 gr roomboter of margarine
● 50 ml melk
● 1,5 eetlepel speculaaskruiden
● snufje zout

Aan de slag

● 1.Verwarm de oven voor op 170 graden

● 2.Doe de boter in een beslagkom en mix tot de boter zacht is.

● 3.Voeg het meel, suiker, speculaaskruiden, zout en melk bij de boter en meng en 
kneed goed met je handen tot een mooi deeg.

● 4.Bekleed een bakplaat met bakpapier en maak kleine bolletjes van het deeg ter 
grootte van een pepernoot (kruidnootje)

● 5.Leg de bolletjes op het bakpapier en druk de bolletjes iets aan zodat ze de vorm 
van een pepernoot krijgen

● 6.Bak de pepernoten ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Pepernoten bakken



De cadeautjes van sinterklaas!!!!
De stoomboot van sinterklaas was al bijna aan het 
zinken omdat ze heel erg veel pakjes hebben 
meegenomen voor ons. Als je een cadeautje wil 
krijgen dan moet je wel het hele jaar braaf zijn 
geweest, want anders moet je mee in de zak van 
sinterklaas. 

Sinterklaas deelt snoepgoed uit!!!!!!
Sinterklaas deelt elk jaar weer heel veel snoepgoed uit. dat zijn  
bijvoorbeeld pepernoten, speculaas en schuimpjes. En zo als altijd 
komen de pieten het zelf brengen. 

Snoepgoed en Cadeautjes



Aankomst: 
Vandaag om 12:00 komt sinterklaas  
 aan in Maassluis met als zijn pieten. 

Zoals altijd wordt het weer een groot feest
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Puzzelen met piet

Hallo kom maar lekker puzzelen bij de 
sinterklaas puzzel krant.



 De Discriminatie van de zwarte pieten en     
sinterklaas.

We hebben het over de discriminatie van de zwarte 
pieten, maar daar hebben we wel meningen voor nodig.
Vraag 1: Zijn jullie voor of tegen de zwarte pieten?
voor: 100% 
tegen: 0%
geen: 0%

 Vraag 2: Vinden we Sinterklaas ook discriminerend?
 ja:0%
 nee:100%
 geen:0%

Vraag 3: moet het hele Sinterklaasfeest weg?
ja:0%
nee:100%

vraag 4: Moet de stoomboot weg.
ja:0%
nee:100%

Hoe zijn de mensen op het idee gekomen om
te zeggen dat Zwarte piet discriminerend is?

Nou, doordat er Pestkoppen waren die pepernoten 
naar donkere mensen gooiden, en zeiden Hé Zwarte 
piet.
Hebben jullie een andere mening ga dan naar:
www.zwartepietisdiscriminerendofniet.nl                    

http://www.zwartepietisdiscriminerend.nl
http://www.zwartepietisdiscriminerend.nl
http://www.zwartepietisdiscriminerend.nl


pietenhuis

Elk jaar komt sinterklaas weer in Nederland.

Sinterklaas moet natuurlijk wel ergens slapen en dat doet in 

het pietenhuis met als zijn pieten. In het pietenhuis zijn ook 

nog verschillende kamers zoals: de slaapzaal, De kamer van 

sinterklaas waar hij alle verlanglijstjes in zijn grote boek 

opschrijft. Maar ook de pakjeskamer waar alle pakjes 

worden ingepakt.



Tekenen!!!!!!

Oh nee! Sint en piet hebben 
geen kleur. Wil jij helpen om 
ze in te kleuren?



Gemaakt door: Lois, Evangeline, Suzy, Maud, Carlijn, Jesse, Jordi, Marieke, Lucille 

Doei tot de volgende 
keer!!


