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Oefening 1 
                          De opdrachtdobbelsteen kan bij deze oefening als pakje gebruikt worden.  

Leg de touwladder alvast op de grond klaar. Vanaf de onderkant klauteren  
de kinderen per 2-tal over de touwladder naar de bovenkant. Ze eindigen in de hoepel.  

Die ligt aan de bovenkant van de touwladder. 
 

Voorlezen - deel 1
Oh oh… pakjespiet is een pakje onderweg verloren! Jij en je pietenvriend gaan dit samen  

oplossen! Eens kijken of jullie goed kunnen gooien en vangen.  
 

Opdracht 
1. Ga tegenover elkaar staan. 

2. Gooi het pakje (de opdrachtdobbelsteen of bijvoorbeeld een bal of pittenzak) over.  
 

Gaat dit goed?  
3. Probeer het overgooien eens terwijl je samen loopt of rent. 

 

Voorlezen - deel 2 
Check! Jullie zijn hele goede gooiers en vangers!  

Laten we snel het verloren pakketje terugbrengen.  
 

Opdracht 
1. Ren samen naar de touwladder. Wie klautert er als eerste naar boven?  

2. De eerste hulppiet mag naar boven klauteren. Wacht daarna in de hoepel op het dak.  
3. De tweede hulppiet gooit het pakje naar boven. De eerste hulppiet vangt het pakketje.  

4. De tweede hulppiet klimt vervolgens ook naar boven.  
Jullie laten samen het pakketje achter op het dak. 

Wow, dat was gelukkig net op tijd! Sinterklaas zorgt ervoor dat het pakketje in  
het juiste schoentje komt. Bedankt hulppieten!

- PIETEN SELECTIE RONDE - 

BONUS!  
 
Extra punten scoren? 
Bedenk samen 6  
oefeningen en maak  
hier een opdrachtkaartje 
van. Dobbelsteen  
gevangen?  
 
Voer de extra opdracht 
uit voor een bonuspunt. 
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Oefening 2 
                          De hoepels dienen als schoorstenen bij deze opdracht en ze kunnen zowel  

horizontaal als verticaal gebruikt worden. Gebruik ballen of bijvoorbeeld  
pittenzakken als pakjes.

 
Opdracht moeilijkheidsgraad:      

 
Voorlezen 

Pakketjes door de schoorsteen gooien, is nog niet zo makkelijk. Soms kun je het naar beneden 
laten vallen en soms gooi je het vanaf een ander dak of vanaf de straat zo de schoorsteen in. Laten 

we maar eens gaan oefenen met de pakjes.
 

Oefening
1. Een hulppiet houdt de schoorsteen (hoepel) staand naast zich vast. 
2. De andere hulppiet gooit het pakje (bal, pittenzak,...) er doorheen. 

3. Wissel af met de hoepel: naast je, voor je, boven je.  
De hoepel kun je staand en liggend vasthouden. 

4. Gelukt? Wissel dan met elkaar. De schoorsteenpiet wordt pakjespiet 
en de pakjespiet wordt schoorsteenpiet. 

Opdracht moeilijkheidsgraad:
 

Voorlezen
                                                               Soms moeten de pieten opschieten, omdat het alweer bijna licht 

                                                                   wordt. De pakjes moeten dan vliegensvlug in de schoentjes 
                                                       terecht komen. Samenwerken is heel belangrijk! 

 
Opdracht

1. Kies een hulppiet uit. 
                            2. Doe samen het partnerbandje om.  

 
                                                     Zet hiervoor jullie benen tegen elkaar en doe  

                                 één bandje om jullie enkels.  

                                                                                 3. Vier andere hulppieten gaan klaar staan met  
                              hun schoorsteen (hoepel).  

                                                                             4. Loop samen met je hulppiet zo snel mogelijk langs  
                             alle schoorstenen en gooi het pakketje erin. 

                                                   Neem je pakketjes mee of schakel een extra hulppiet in die onderweg 
de pakketjes naar jullie toe gooit.  

 
Welke hulppieten hebben het snelst alle pakjes bezorgd?

- PIETEN SELECTIE RONDE - 


