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Reactiespel Sinterklaas 
 

1. Wanneer de juf/meester “start” zegt……. 
 

Ga jij staan en zing je ‘Zie ginds 
komt de stoomboot, uit Spanje 

weer aan’ 

2. Wanneer iemand zingt ‘Zie ginds komt de 
stoomboot, uit Spanje weer aan’…… 

 
Zeg jij: ‘Jippie, het is weer 

sinterklaastijd’ 
3. Wanneer iemand zegt: ‘Jippie het is weer 

sinterklaastijd’, dan zeg jij……. 
 
 

Dan mogen we weer onze 
schoen zetten! 

4. Wanneer iemand zegt: ‘Dan mogen we 
weer onze schoen zetten’, dan 

 
Trek jij je schoen uit en zet deze 

op tafel. 

5. Wanneer iemand zijn schoen op tafel 
zet…… 

 
Zing jij ‘Sinterklaas kapoentje, 

gooi wat in mijn schoentje. 
Gooi wat in mijn laarsje, dank u 

Sinterklaasje.’ 

6. Wanneer iemand het lied Sinterklaas 
kapoentje heeft gezongen….. 

 
Doe jij de lamp uit. 

7. Wanneer iemand de lamp uitdoet…. 
 

Zeg jij: ‘En nu slapen en 
afwachten of er morgen iets in 

de schoen zit’……. 

8. Wanneer iemand zegt: ‘nu afwachten of er 
morgen iets in de schoen zit’ 

 
Teken jij een cadeautje op het 

bord. 
9. Wanneer iemand een cadeautje op het 

bord heeft getekend…… 
 

Doe jij het licht weer aan. 
 
 

10. Wanneer iemand het licht weer aan 
doet….. 

 
Zeg jij: ‘goedemorgen’. 

11. Wanneer iemand zegt ‘Goedemorgen’ …. 
 

Veeg je het cadeautje van het 
bord en teken je een 

chocoladeletter. 

12. Wanneer iemand een chocoladeletter op 
het bord heeft getekend…….. 

 
Klop je op je tafel 

13. Wanneer iemand op de tafel klopt….. 
 

Zing jij: ‘Hoor wie klopt daar 
kinderen, hoor wie klopt daar 
kinderen. Hoor wie tikt daar 

zachtjes op het raam.’ 

14. Wanneer iemand heeft gezongen ‘Hoor 
wie klopt daar kinderen…..’ 

 
Dan zeg jij: ‘Dat is Sinterklaas, 
met zijn Pieterbaas. Die zijn uit 

Spanje gekomen.’ 
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15. Wanneer iemand zegt: ‘Dat is 
Sinterklaas….’ 

 
Dan schrijf jij op het bord: 5 

december. 

16. Wanneer iemand 5 december op het bord 
schrijft 

 
Dan zing jij ‘Sinterklaas is jarig, 

zet je schoentje klaar.’ 
17. Wanneer iemand zingt ‘Sinterklaas is 

jarig….’ 
 

Dan loop jij naar de deur en 
klop je op de deur. 

18. Wanneer iemand op de deur klopt…… 
 

Dan zing jij ‘Daar wordt op de 
deur geklopt’ 

19. Wanneer iemand zingt : ‘Daar wordt op 
de deur geklopt’ 

 
Dan zing jij: ‘Sinterklaasje kom 

maar binnen met je Piet’. 

20. Wanneer iemand zingt ‘Sinterklaasje kom 
maar binnen met je Piet….. 

 
Dan zeg jij: ‘Snel….. doe je 

schoen aan’ (tegen diegene die 
zijn schoen nog op tafel heeft 

staan) 
21. Wanneer iedereen zijn schoenen weer 

aanheeft……. 
 

Zeg jij: Welk liedje gaan we nu 
zingen? 

22. Wanneer iemand zegt: ‘Welk liedje gaan 
we nu zingen’. 

 
Dan zing jij: ‘Sinterklaasje bonne, 

bonne, bonne’ 
23. Wanneer iemand Sinterklaasje Bonne, 

bonne, bonne zingt….. 
 

Dan loop jij naar de leerkracht 
toe en vraagt hem/haar: ‘Wat 

vraagt u van Sinterklaas?’ 

24. Wanneer iemand naar de leerkracht 
toeloopt en die vraagt wat hij/zij van 

Sinterklaas vraagt….. 
 

Dan teken jij een zak vol 
cadeautjes op het bord. 

25. Wanneer iemand een zak vol cadeautjes 
op het bord tekent…… 

 
Dan zeg jij: ‘wow wat krijgen 

we weer veel mooie 
cadeautjes!’ 

26. Wanneer iemand zegt: ‘wat krijgen we 
weer veel mooie cadeautjes……’ 

 
Dan zeg jij ‘Dank u Sinterklaasje’ 

27. Wanneer iemand zegt ‘Dank u 
Sinterklaasje’ 

 
Dan zing jij: ‘Dag Sinterklaasje, 

dag, dag’ 

28. Wanneer iemand zingt: ‘Dag 
sinterklaasje….’ 

 
Dan schrijf jij EINDE op het bord. 

 


