
Sinterklaaszoektocht 
OH NEE, OH NEE, OH NEEEEE 

Bartje had zijn hele brief voor Sinterklaas eindelijk af. Toen hij zijn brief voor een laatste keer 
opendeed bij de chirobrievenbus zag hij dat alle prentjes van de gekozen cadeautjes eraf zijn 
gevallen. Dat heb je met die goedkope lijm van den Action    

Wat moet Bartje nu doen? Hij heeft vandaag geen tijd meer en die brief moet dringend de 
chiropost op! Kan jij hem helpen? 

Hieronder vind je de brief die Bartje geschreven heeft. Je ziet nog waar de prentjes hingen 
voor ze eraf vielen. Ook vind je hieronder de route die hij genomen heeft om bij de 
brievenbus te geraken en de plaatsen waar hij een prentje heeft laten vallen.  

Onderweg kan je opdrachtjes voltooien. Dit is een hint over het verloren prentje. Deze 
opdrachtjes staan ook hieronder beschreven.  

Kan jij alle prentjes vinden, deze opkleven en op de chiropost doen? (Chirobrievenbus) 
Het is 1 prentje per brief/kind. 

Veel plezier! 

TIP: print de brief af en neem deze mee! 
TIP: neem kleverige lijm mee op je wandeling! 

 

  

Hou je steeds aan de coronaregels! Blijf in je gezinsbubbel, hou 1.5m afstand met andere bubbels en 
neem voor de zekerheid een mondmasker mee! 



 
 
  

  Liefste Sint 

Ik ben het, Bartje 
 
Als je niet weet wie ik ben vraag het aan de spiekpietjes! Ze zullen 
me vast wel herkennen. Volgens mijn mama zitten ze overal in ons 
huis verstopt om te kijken of ik wel braaf ben geweest dit jaar. 
En ik ben heeeel braaf geweest!  
 
Ook al is het nog een maand, ik heb toch al mijn schoentje 
klaargezet voor jou en een pintje voor Piet. En ook een wortel en 
een suikerklontje voor je paard.  
 
En nu is mijn brief ook af! 
Ik heb hieronder geplakt wat ik graag als cadeautjes zou hebben. 
 
Tot 6 december! 
Groetjes Bartje 
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Verloren kaartjes 

Foto’s/filmpjes mogen steeds gedeeld worden in de Whatsapp van je groep! 

Startpunt: Chiro, aan de dubbele deur 

Opdracht: trek een foto van je bubbel en laat zien dat je volle moed vertrekt aan de 
zoektocht om Bartje te helpen! 

Nu je onderweg bent … 

Opdracht: maak een woordenslang! Iemand zegt een dier en de volgende persoon 
zegt een dier waarvan de eerste letter de laatste letter is van het vorige dier.  
Voorbeeld: Slang, gorilla, aap, paard, dolfijn, … 

Tussenpunt 1: spoorweg Nieuwendijk, aan de paaltjes 

Opdracht: spring doorheen de straten als een konijntje. Ben je met twee of meer 
kinderen? Speel dan haasje over. 

Tussenpunt 2: einde Achterheide, aan een boom 

Opdracht: zou jij een goede robot zijn? Probeer het eens en maak er een foto/filmpje 
van! 

Tussenpunt 3: zandpadje (binnendoor) naar Zels Bos, aan den draad 

Opdracht: zoek onderweg twee stokken en een boom. Maak muziek door met de 
stokken tegen de boom te slaan! Ben je met meerdere kinderen? Maak er een heel 
orkest van! 

Tussenpunt 4: einde bos in Capuynestraat, aan een boom 

Opdracht: Tijd voor een spel! Ken jij het spel ‘Ninja’ nog? Even een korte uitleg: 
1. Je gaat in een kring staan met je bubbel  
2. Je wrijft in je handen en roept ‘NIIIIIIIINJA!’ en je springt naar achter  
3. Iemand begint en beweegt in een vloeiende beweging  
4. Het doel van het spel is om de handen van de andere spelers aan te tikken, zij 
mogen wegtrekken wanneer ze aangevallen worden.  
5. Is je hand getikt? Dan is deze eraan en hou je ze op je rug. Bij twee getikte handen 
lig je uit het spel.  

Tussenpunt 5: in de bocht van het padje, aan de paaltjes 

Eindpunt: Chiro, keukendeur 

Opdracht: zie je op de grond ‘de mismeter’? Deze meter gaat van 0 tot 100 en meet 
hoe hard je de Chiro zal missen de komende week/weken. Zet je naam op de balk!  

 

Jippiee! Alle prentjes kleven terug op Bartje zijn brief! Steek hem nu in de chirobrievenbus 
zodat hij met de chiropost naar Spanje kan!  


