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Voorbereiding
Zorg voor voldoende scheerschuim. Print het kopi-
eerblad ‘Puk als Sinterklaas’ voor ieder kind. Plasti-
ficeer de kopieerbladen.

Uitvoering
Geef iedere kind een afbeelding van Puk en eventu-
eel een schort. Plak de bladen vast aan het tafelblad 
zodat ze niet verschuiven. Puk wil zich graag verkle-
den als Sinterklaas. Kunnen de kinderen een mooie 
baard voor hem maken?
Geef ieder kind een dot scheerschuim. Zijn ze hier-
mee nog niet bekend, laat ze dan eerst ruiken en 
eraan voelen. Kunnen ze Puk een mooie baard geven 
met het schuim? Laat de kinderen na een tijdje zien 
dat ze ook patronen in het schuim kunnen tekenen. 
Zo krijgt Puk een mooie baard met golfjes en krulletjes.

Afsluiting
Bekijk samen de verschillende creaties en maak er 
foto’s van. Op die manier kunnen de ouders ook zien 
wat de kinderen gemaakt hebben. Print de foto’s 
eventueel uit en geef ze een duidelijk zichtbare 
plaats in de groepsruimte.

Uitbreiding 0-1 jaar
Voor de baby’s kan het leuk zijn om hun handjes te 
verven of een vinger in de verf te dopen. Op deze 
manier kan een baard worden geverfd op papier en 
kunnen de baby’s kennismaken met het gevoel van 
een kwast en de koude verf op hun huid. Een hele 
belevenis!
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Activiteit 2: De baard van Sinterklaas

Doel De tastzin van de kinderen prikkelen en de fijne motoriek stimuleren

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1 - 4 jaar De baard van 
Sinterklaas op 
verschillende 
manieren 
vormgeven

Aan tafel Tijdens een 
knutselmoment

• geplastificeerde afbeeldingen 
van het hoofd van Puk  
(zie kopieerblad)

• scheerschuim
• schorten

Eigen handelen
Vertel vooraf duidelijk wat je gaat doen. Geef de kinderen de tijd om met het scheerschuim te experimen-
teren. Vindt een kind het spannend of kijkt het liever toe terwijl de anderen bezig zijn? Geen probleem! 
Probeer het kind voorzichtig te stimuleren om mee te doen. Dit kan door zelf het voorbeeld te geven of, 
als het kind hiervoor open staat, samen aan het scheerschuim te voelen. Je kunt ook benoemen wat de 
andere kinderen doen en wijzen op de prachtige baarden die ontstaan. Geef ieder kind de ruimte om deze 
activiteit te beleven op zijn eigen manier.


