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Groep 3 en 4

Uitgeverij Leopold, in samenwerking met het Limburgs Museum

Introductie
• Laat de cover van SuperSint zien. Vraag de klas wat ze denken als ze het boek zien: waar zou
het over gaan? Sinterklaas herkennen de leerlingen natuurlijk meteen. Maar waarom vliegt
de Sint door de lucht? En wat heeft het bootje op de woeste zee met dit feest te maken?
Een stoomboot is het immers niet… Laat de kinderen erop los fantaseren.
• Vertel dat jullie een bijzonder boek over Sinterklaas gaan lezen. Dit boek is niet alleen een
leuk en fijn voorleesverhaal, maar je ontdekt ook allerlei interessante weetjes over Sinterklaas. Weetjes die gaan over de geschiedenis, over oude verhalen en over waarom wij het
Sinterklaasfeest vieren, zoals wij het vieren. Goed opletten dus!

SuperSint · Maranke Rinck en Martijn van der Linden
Doelgroep: kinderen uit groep 3 en 4
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Tijdens het lezen
• Dit prentenboek is als volgt opgebouwd:
Eerst lees je een verrassend voorleesverhaal over Marie die heel graag een echte superheld
wil ontmoeten. Het verhaal speelt zich af in de Sinterklaastijd. In het park ontmoet ze er
daadwerkelijk één. Wie is deze geheimzinnige superheld?
Na dit verhaal volgt een aantal weetjes. Al deze weetjes hebben betrekking op de tradities
van het Sinterklaasfeest en op het zojuist voorgelezen verhaal.
• Lees SuperSint rustig en met aandacht voor. Sta alvast stil bij sommige weetjes, maar…
verklap ze nog niet. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen:
(de eerste prent)
Hoe zie je dat dit verhaal zich afspeelt in de Sinterklaastijd? (Antwoorden kunnen zijn: de
mandarijntjes, de laarzen bij de haard, de sneeuw buiten en misschien wordt ook wel het
paard genoemd. Hoeveel benen heeft dat paard trouwens?)
(het verhaal over de vissers en de dief)
Wat valt je op aan de manier waarop dit verhaal is geschreven? (Het hele boek – en dus ook
dit verhaal – is op rijm geschreven). Benoem samen met de leerlingen de rijmwoorden die je
in dit verhaaltje tegenkomt.

(het verhaal over de drie zussen)
Sinterklaas gooide bij de arme zussen een zak met munten door de schoorsteen. Heb jij ook
wel eens munten van Sinterklaas gekregen? Wat voor munten waren dat? (chocolademunten)
En welke lekkere dingen horen nog meer bij het Sinterklaasfeest? (pepernoten, marsepein
en mandarijntjes komen in dit boek voor, maar er is natuurlijk nog veel meer te verzinnen,
zoals chocoladeletters of taaitaaipoppen.)
(het verhaal over de storm op zee)
Sinterklaas redde de hele scheepsbemanning. Hoe zie je aan de tekeningen dat dit een verhaal
van lang geleden is? (Dit kun je bijvoorbeeld zien aan de kleding van de matrozen en aan het
ouderwetse zeilschip).
• Lees nu alle weetjes voor. Naast de weetjes staan de illustraties afgebeeld waarnaar ze in het
verhaal verwijzen. Het is leuk om even terug te bladeren in het prentenboek. De kinderen
zullen hun ontdekkingen vast graag willen vertellen en delen!
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Na het lezen
• Besluit het lezen van dit boek met een kort kringgesprek. Wie vindt dat Sinterklaas een superheld is? En waarom? Misschien hervertellen de leerlingen de oude verhalen uit dit boek wel.
En vullen zij deze aan met de superheldenkwaliteiten zoals we deze verder van Sinterklaas
kennen. Zoals: op een paard op het dak rijden, álle kindernamen uit je hoofd kennen, en zó
aardig zijn om op je eigen verjaardag cadeaus uit te delen.

Opdrachten
Leerlingen gaan nu zelfstandig met één (of meerdere) opdracht(en) aan de slag.
• Ontwerp je eigen superheld. Verzin een stoere naam (noem nog even de grappige voorbeelden
uit SuperSint waar Marie zo dol op is). Teken hem of haar en verzin welke krachten jouw
superheld heeft. Leerlingen uit groep 4 kunnen dit er ook kort bijschrijven. Bedenk ook een
eigenschap waarin jouw superheld niet zo uitblinkt. Misschien raakt jouw superheld best wel
vaak dingen kwijt, heeft-ie last van een ochtendhumeur of is jouw superheld bang in het donker…
• Welk oud verhaal uit dit boek vond jij het spannendst? Maak er een tekening van. Laat je
prent er extra ouderwets uitzien, door enkel en alleen met een grijs potlood te werken.
• Bij Sinterklaas horen natuurlijk versjes, gedichtjes en rijmpjes. Schrijf een versje voor iemand
die jij heel aardig vindt/bewondert/jouw held is.
• Schrijf een kort verhaal over Sinterklaas. Je mag zelf een nieuw spannend avontuur verzinnen.
Maak er ook een tekening bij. Of giet het in een stripvorm, dat geeft vaak een grappig effect!
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