
Lesbrief Bobo-Pietengym

Sinterklaas is weer in het land. Tijd voor pietengym! In deze lesbrief vind je 
suggesties over hoe je de Bobo-Pietengymles aan kunt pakken. Veel plezier!

Een vraag van Sinterklaas
Schrijf een brief aan je leerlingen of gebruik de bijgevoegde brief, waarin 
Sint vraagt of de kinderen hem willen helpen. Er zijn meer Pieten nodig! 
Leg uit dat Pieten heel veel moeten kunnen: over het dak lopen, 
cadeautjes in de schoorsteen gooien en klimmen. Kunnen de 
kinderen de Sint helpen en oefenen om Piet te zijn?

Oefenen als Pieten
Laat je leerlingen in de speel- of gymzaal verschillende oefeningen doen. Afhankelijk van 
groepsgrootte, beschikbare hulp (bijvoorbeeld een stagiair) en materiaal kun je kiezen hoeveel 
oefeningen je doet en of je ze in circuitvorm laat uitvoeren of één voor één achter elkaar. 

Mogelijke oefeningen:
- Cadeautjes in de schoorsteen 1: nepcadeautjes (ingepakte doosjes of pittenzakjes) in een   
 emmer, hoepel of korf gooien.
- Cadeautjes in de schoorsteen 2: nepcadeautjes in een bepaald vak van het wandrek gooien. 
- Balanceren op het dak: lopen over een bank of evenwichtsbalk, met of zonder hulp.
-	 Rijden	op	het	paard	van	Sinterklaas:	op	een	stok(paard)	een	parcours	afleggen	langs	
 pillonnen, eventueel met een spring-hindernis halverwege.
- Klimmen op het dak: klimmen op het wandrek, hang een lintje op de hoogte tot waar de 
 kinderen maximaal mogen klimmen.
- Springen van dak naar dak: springen van hoepel naar hoepel.
- Springen van het dak af: vanaf een kast of bank op een mat springen.
- Kunstjes: koprollen of rollen in de lengte over een lange mat.

 Dansen als Pieten
 Pieten houden van een feestje. En bij een feest hoort dansen. Zet een  
 vrolijk Sinterklaasmuziekje aan. Denk bijvoorbeeld aan 
	 ‘De	Pietendans’	van	Danspiet	of	‘1	Sinterklaas’	van	Coole	Piet.	
 Laat de kinderen vrij door de ruimte dansen. Even lekker al die energie   
 eruit!

      Pietendiploma
 Je leerlingen hebben vast hard gewerkt. Dat verdient een beloning! 
 Geef daarom als afsluiting alle kinderen het Bobo-Pietendiploma. 
 Ze kunnen de kleurplaat zelf nog inkleuren of dat thuis doen.
  

 
  Veel plezier!
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Lieve kinderen

Wat fijn om weer in Nederland te zijn! 
We hebben een heleboel pepernoten en cadeautjes bij ons. 

En die moeten allemaal uitgedeeld worden. 
Maar ik heb te weinig Pieten! 

Kunnen jullie mij helpen?

Als Piet moet je goed kunnen klimmen, cadeautjes in 
schoorstenen gooien, op het dak lopen en natuurlijk vrolijk 
dansen. Gaan jullie dit met jullie juf of meester oefenen? 

Ik weet zeker dat het jullie zal lukken!

Groetjes van
Sinterklaas 
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pietendiploma

heeft alle pietenoefeningen goed gedaan!
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Gefeliciteerd van:

Sinterklaas


