
LESBRIEF BIJ HET BOEK ‘Piet en de sok’ voor GROEP 1 en 2 
 

Knutsel van een zwarte sok een piet en  
van een witte sok een sint. 
 
Kinderen kunnen het verhaal ‘Piet en de 
sok’ naspelen met de poppen. Bespreek 
hoe het verhaal zou kunnen aflopen. 
Kinderen spelen hoe het afloopt en mogen 
dat aan de andere kinderen laten zien. 
 

Andere materialen die nodig zijn om het 
verhaal te na te spelen zoals de sok en een 
schoen zijn te kopiëren uit het boek 
 

Naspelen van het verhaal in de 
poppenhoek met de verkleedkleren. 
 

De mijter van Sint. 
Knip het sjabloon uit in rood papier. Naai 
de uiteinden vast en op de sok. Dit kan 
eventueel ook met een lijmpistool, maar 
de mijter kan dan wel loslaten. 

 
 
 
 

 



De pet van Piet.  
 
Pak een mok en maak een cirkel en knip het uit. Knip het in tot het midden en schuif  de 
twee uiteinden over elkaar en plak ze vast. Naai de pet vast op de sok of plak het vast met 
een lijmpistool (kan loslaten). Schuif  het veertje tussen de twee over elkaar geplakte 
uiteinden van de pet. 
 
 
 

 
 
 

 

Ogen: plakoogjes of knoopjes opnaaien. 
Mond: stukje van een pijperager opnaaien. 
Materiaal  als plakoogjes, veertjes,  
Baard: met witte wol lussen rondom de pop maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LESBRIEF BIJ HET BOEK ‘Piet en de sok’ voor GROEP 3 
 

WERKBOEKJE 
Kopieer het boekje als werkboek.  
Kinderen kleuren de kleurplaten en maken de werkbladen. 

 

LEZEN 
Het verhaal zelf lezen, samen lezen in de klas. avi: E3. 

 

SCHRIJVEN 
Sint schrijft een briefje aan Daan. 
Bedenk samen de tekst en ieder kind schrijft het op en versiert het met tekeningen 
of plaatjes uit tijdschriften. 
 

Voorbeeld van brief van Sint aan Daan: 
 

Lieve Daan/Beste Daan/Daan 
 

Piet nam een sok mee voor Sint. 
Maar de sok past niet. 
De sok is klein. 
En mijn voet is groot. 
Voor jou een pakje in je schoen. 
Met je sok. 
 

Sint 
 

VERHAAL AF MAKEN 
Bespreek hoe het verhaal afloopt en verdeel de klas in groepen. 
Iedere groep maakt het verhaal af. 
 

• Een groep maakt een verhaal dat Daan de sok terug krijg in zijn 
schoen.  

• Een groep maakt een verhaal dat Daan de sok terug krijgt op school 
bij het bezoek van Sinterklaas.  

• Een groep maakt een verhaal dat Sint de sok in een lijstje ophangt in 
zijn kamer.  

• Andere groepen met andere ideeën van kinderen hoe het verhaal 
afloopt. 

 
NASPELEN VERHAAL 

Kinderen mogen zelf het verhaal naspelen in een hoek met de sokpoppen of 
anderen sint en piet poppen. 

 


