
Sinterklaas 2015

Benodigdheden Boek van Sinterklaas:
- Pagina’s (COL1314 of COL1315)
- Kraftpapier (PK9109), rood en wit 

papier 
- Glitterpapier (goud C3121)
- Eline’s Alphabet (EC0153)
- Kistletters (COL1396)
- Rode bloemetjes (RB2234 of RB2236)
- Zwarte stempelinkt (Archival jet 

black)
- Touwtje (JU0949)

Stans de pagina’s uit kraft of rood papier. 
Stans ook bladzijden uit wit papier. Je 
kunt nu het gedichtje schrijven of er in 
plakken. Kies de letters uit verschillende 
alfabetten en vorm de woorden. Kleef ze 
op het bloc en stempel ze op de voorkant 
van de boekjes.
Leg de bladzijden op elkaar en rijg het 
touw erdoor. Het begin en einde eenmaal 
terugsteken, aan 
de achterzijde nog 
een keer onder een 
lus doorhalen en 
afknippen.
Versier de voorkant 
met krullen en zelf-
klevende bloemen.
Hoe leuk is het niet 
om uit zo’n mooi 
boekje een gedicht 
voor te lezen.

Design: Marianne Perlot
mariannedesign.nl

Dit jaar gaan we de Sinterklaas 
cadeautjes extra mooi inpakken. De 
labels maken we natuurlijk zelf, en 
de gedichten schrijven we in een echt 
Boek van Sinterklaas.
Om je vast op weg te helpen heeft de 
Dicht Piet, een aantal gedichtjes ge-
schreven. Die kun je overschrijven in 
het boekje, of netjes printen, op maat 
snijden en in het boekje plakken.

Dit jaar zijn we geen Sinterklaas en 
Zwarte Piet, maar Creasint en Glitter 
Piet.



Benodigdheden labels:
- Labelmal (CR1254)
- Krullen van ATC malletje (PL6501)
- PL setje December (PL1515)
- Glitterpapier (goud C3121)
- Rode bloemetjes (RB2234 of RB2236)
- Zwarte stempelinkt (Archival jet 

black)
- Touwtje (JU0949)
- Zwarte fi neliner

Stans de labels en de kleine vormen. 
Stempel de tekst op de kleinste vormen 
(denk eraan dat je de onderkant open 
laat zodat je er nog een naam in kunt 
schrijven). Trek met een fi neliner een lijn 
langs de kleine vormen en de labels. Plak 
de labels met een stukje foamtape op, 
lijm er een krulletje op en versier met een 
zelfklevende bloem.
De echte Creasint maakt vanaf nu ook 
zijn labels zelf. 



SINTERKLAAS GEDICHTJES  

Sinterklaas heeft  zitt en denken
Wat hij jou zou kunnen schenken
Dus heeft  hij iets bedacht
En dat voor je meegebracht
Hij wenst je heel veel plezier
Met dit cadeautje hier

De Sint komt uit Spanje
Het land met de appeltjes van oranje
Daar heeft  hij lang gezocht
En allemaal cadeautjes gekocht
Toen voer hij over de verre zee
En bracht ook voor jou een cadeautje mee

Voor het maken van een mooi gedicht
Maakt Piet eerst een blij gezicht
Hij is niet zwart en hij is niet groen
Kleuren gaat hij niet meer doen
Hij is gewoon vrolijk en blij
En nu JIJ!!!

Ook de Sint is dol op boeken
Dus met veel plezier heeft  hij lopen zoeken
Naar iets dat je kunt lezen
Zodat je in je gedachten ergens anders kunt wezen
De avonden zijn weer donker en koud
Dus een dik boek is nooit fout!

Sint hoort Piet zwaar zuchten
Hij kan niet kiezen tussen al die lekkere luchten
En het is heus
Piet heeft  ook nog eens een verstopte neus
Dus heeft  hij niet langer gezocht
En gewoon een heel mooi fl esje gekocht

Het is alweer een jaar geleden dat Sint is geweest
Ieder jaar komt hij voor zijn feest
Met zijn stoomboot komt hij aan
Zie je hem al staan?
Zelfs zijn schimmel is er weer bij
En een cadeautje speciaal voor ... mij!

Zie de maan schijnt door de bomen
Sinterklaas is aangekomen
Het feest gaat nu gebeuren
Hoor, hij klopt al op de deuren
Hoezee!!
Hij brengt voor iedereen een chocoladelett er mee!


