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Inleiding
Dit jaar wordt de Sinterklaasintocht voor de 67e keer georganiseerd door het Sint
Nicolaas Intocht Comité. Elk jaar wordt de intocht met behulp van vrijwilligers
en in samenwerking met Stichting Best georganiseerd. Stichting Best is een
initiatief van het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche
Vrouwelijke Studenten Vereeniging en zet zich in voor kinderen,
minderbedeelden en cultuur in Rotterdam. Ieder jaar werkt het comité hard om
een fantastische intocht neer te zetten in Rotterdam en we zijn er van verzekerd
dat ook deze intocht een groot succes wordt!
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Brief van de Sint
Beste kinderen van Rotterdam,

Ik kijk al tijden uit om samen met mijn pieten aan te komen in Rotterdam.
Wij verheugen ons a�emaal op de geweldige ontvangst op het
Wi�emsplein. Al jaren is het �n groot spektakel en wij vinden het
fantastisch om a�e kinderen en ouders dit jaar w�r te mogen ontmoeten.

Dit jaar w�den we w�r opgehaald do� de kinderen van het Sophia
kinderziekenhuis en op de boten van de spido vieren we samen �n
geweldig f�st. Dan varen we over de Maas naar het Wi�emsplein waar
we on�aald w�den do� a�e lieve kinderen van Rotterdam als we voet
aan wal zetten. Dan begroet ik mijn lieve paard Ozosnel en samen met de
andere ruiters en v�l spektakel gaan we dan richting het centrum van
Rotterdam. Met al mijn pieten maken we van deze intocht �n groot f�st
zodat het w�r de leukste dag van het jaar w�dt!

We hebben er erg v�l zin en hopen ju�ie a�emaal te zien 13 november.

Lieve groet,
Sinterklaas
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Kleurpiet
Maak jij een mooie tekening voor Sinterklaas?
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Cijferpiet
Begin bij 1 en maak de tekening compleet!
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Rijmpiet
Tijdens het rijmen is Rijmpiet een aantal woorden vergeten, help jij

hem het rijmpje af te maken?

Met z'n allen komen wij bij elkaar
op de gezelligste dag van het ___.

Je keek er al naar uit in September
en straks is het eindelijk 5 December!

Er worden spelletjes ____
en lekkere hapjes rondgedeeld.

Wat een leuk familiefeest!
En wie komt daar aan gesjeesd?

Het is een man, in het ____ gekleed.
Roep zijn naam als je het weet!

Ja, natuurlijk! Het is de ____!
Hij verrast op 5 december elk kind.

- De Rijmpiet

Vul de ontbrekende woorden in:

Sint - Gespeeld- Jaar- Rood
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Wo�dzoeker
De  pieten hebben alle letters door elkaar gehusseld! Kan jij ze helpen

door alle verborgen woorden te vinden?
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Liedjespiet
Piet is zijn stem kwijt! Help jij hem door mee te zingen?

Het paard van Sinterklaas is ziek,
Wat zou er nou toch zijn,
Het heeft misschien te veel
gesnoept,
Van koek en marsepein.

Wat jammer, wat jammer,
Zijn buikje doet zo'n pijn,
Wat jammer, wat jammer,
Wat zou er nou toch zijn?

Het paard van Sinterklaas is ziek,
Nou moet het blijven staan,
Nou moeten Sint en lieve Piet piet,
Maar met de auto gaan.

Wat jammer, wat jammer,
Zijn buikje doet zo'n pijn,
Wat jammer, wat jammer,
Wat zou er nou toch zijn?

Het paard van Sinterklaas is ziek,
Maar Piet heeft het gefopt,
Hij heeft in 't paard zijn haverzak,
Alleen taaitaai gestopt.

Wat jammer, wat jammer,
Zijn buikje doet zo'n pijn,
Wat jammer, wat jammer,
Wat zou er nou toch zijn?

Het paard van Sinterklaas is ziek,
Wat moeten we nou doen?
Ik stop vanavond voor het paard,
Een wortel in mijn schoen.

Da's beter, da's beter,
Dan koek en marsepein,
Da's beter, da's beter,
Dan voelt het zich weer fijn.
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Knutselpiet
Knutsel deze mijter en baard en zie eruit als Sinterklaas!

Benodigdheden:
- Wit papier
- Rood papier
- Geel papier
- Watjes
- Lijm

Stappenplan:
1. Knip uit het rode papier de vorm van een mijter
2. Knip uit het gele papier twee stroken, plak die op de mijter als een

kruis
3. Knip een grote cirkel uit het witte papier, en knip het vervolgens als

het plaatje beneden
4. Plak de mijter vast aan de bovenkant van de witte halve cirkel
5. Plak de watjes op de witte halve cirkel

9



Doolhof
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Moppenpiet
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Verschi�en
Zoek de 6 verschillen
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Rekenpiet
Op welk huis staat sinterklaas? Schrijf het nummer naast de huizen.
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Schrijfpiet
Wat staat er op het plaatje? Zet cirkels om de letters die het woord

vormen en schrijf het woord daarna zelf op de puntje
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Rebus
Los de rebus op en kom achter de geheime boodschap
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Rijmen
Er rijmen steeds twee woorden op elkaar. Uit elke rij één. Vind ze bij

elkaar en trek een lijntje. Hierna kan je de plaatjes inkleuren.
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Knutselpiet
Knutsel een schoen en zet hem neer onder de schoorsteen!!

Benodigdheden:
-lijm
-kleurpotloden/stiften
-schaar

Stappenplan
1. Kleur de schoen mooi in
2. Knip de schoen uit
3. Vouw de lipjes om
4. Vouw de lijnen langs de “zool” naar binnen
5. Plak de lipjes vast
6. Plak de gesp aan de schoen vast

EN je bent klaar om je eigen gemaakte schoentje te
zetten!!
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Contact en inf�matie
Redactie
Minke Koelewijn, Valérie dop, Bente van Dooren,
Maud van Winden, Lotte Veldhuisen en Annelies Reefman

Sint Nicolaas Intocht Comité
Bernard Brinkel, Nicolas Wazni,  Sebastiaan Vos
Ewoud Hoving, Olivier van Tongeren, Joep Mook

Voor vragen en informatie
Www.sinterklaasintocht.nl
Snicmarketing@gmail.
Sinterklaaskrantrotterdam@gmail.com

19



www.sinterklaasintocht.nl

Meld je nu aan via de onderstaande QR-code.
• Meld u na het invullen bij een van de
   ingangen op het Willemsplein
• Houd uw coronacheck app bij de hand

13 november - 11:00 tot 15:00
Willemsplein

Scan de QR code

Sinterklaasintocht


