


Van kind naar Sint
Hallo lezer!

Wat leuk dat je dit boek in handen hebt! 
Dat je dit boek samen gaat lezen, is best heel bijzonder. 
Onze wens is dat het ieder kind een zachte landing 
én een magisch sinterklaasfeest bezorgt. 

Misschien heb je nog iets aan onze tips voor het lezen. 
We raden je aan om het boek eerst zelf door te bladeren, 
zodat je er alvast wat gevoel bij krijgt. 

Verder is het wellicht fijn om af en toe een pauze 
in te lassen, bijvoorbeeld bij de praatvragen. 
Je herkent ze aan dit praatwolkje: 

We wensen jullie een heel fijne samenleeservaring 
toe en natuurlijk een gezellig sinterklaasfeest 
vol verwondering en knipoogmomenten. 

Hartelijke groeten, 
Marlies en Hester

Wil je graag wat meer tips lezen van en voor ouders? 
Kijk dan op www.vankindnaarsint.nl/tips



Van kind naar Sint

Aan Evi en Amelie
De eerste lezers van dit verhaal 

en magisch mooie Sinten.





Lieve  . . . . . . . .

Wat ben je gegroeid!
Niet alleen met je lijf, maar ook met je hart.

En nu je hart al zo gegroeid is, 
wil ik je iets nieuws leren over Sinterklaas. 

Het is namelijk tijd om een Sinterklaas te wórden. 

Ben je nieuwsgierig?

Weet jij waar het sinterklaasfeest over gaat?



Het sinterklaasfeest gaat over het allergrootste talent 
van de Sint, iets dat hij heel goed kan.

En dat is geven.

Sinterklaas geeft een heleboel. 
Wat hij daarvoor terugkrijgt?



Tekeningen, liedjes en: een fijn gevoel omdat hij iemand 
heeft geholpen of blij heeft gemaakt. 

Dan is hij al tevreden. 

Meer hoeft Sinterklaas niet terug te krijgen.
Een mooie manier van geven is dat, vind je niet? 





Iets aan iemand geven zonder dat je daarvoor iets terug 
hoeft te krijgen. Dat klinkt misschien best moeilijk, 
maar je kunt het oefenen. 

Dat doen we elk jaar met elkaar als we Sinterklaas vieren. 
Grote kinderen beginnen daar ook aan mee te doen. 
Bijvoorbeeld met surprises op school. 

Hoe ouder je wordt, hoe meer je - stap voor stap - 
ook een Sinterklaas wordt.

Eerst vertel ik je iets meer over Sinterklaas. 
Want wie is dat nou eigenlijk?

Wat weet jij allemaal over Sinterklaas?





Sinterklaas is heel lang geleden geboren, meer dan 1700 jaar, 
in een dorpje in Turkije. Daar werd hij bisschop, 
dat is een soort baas van de kerk.

Er wordt verteld dat hij zijn dorp van de hongersnood redde 
en heel goed voor alle kinderen in het dorp zorgde. Daarom 
werd hij beschermheilige van de kinderen genoemd. Ook gaf 
Sinterklaas geld aan mensen die heel arm waren. Dat deed hij 
in het geheim, zodat niemand wist dat het geld van hem kwam.

Sinterklaas werd 73 jaar oud. Toen hij stierf, was iedereen 
zo dankbaar voor alles wat hij had gegeven, dat ze hem nooit 
meer wilden vergeten. Vol bewondering dachten ze steeds aan 
dat allergrootste talent van de Sint: dingen geven zonder dat 
hij er iets voor terug hoefde te krijgen. 

Misschien konden zij dat zelf ook wel leren?

Wat denk jij? Zouden ze dat kunnen?


