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Inhoudsopgave  
5 video’s en 5 hoofdstukken 
 
1. Zie ginds komt het  

vliegtuig, auto, ufo…  
 
2. Sinterklaasje kom maar 

binnen met je Piet.   

   
3. Daar wordt aan de deur 

geklopt. 
 

4. De zak van Sinterklaas. 
   
   

5. Alle 4 liedjes in nieuwe 
muzikale jasjes.  

 

 

 

 

POP - EIGEN TEKSTEN 

 

SKA  

DANCE  

BALLAD 

HARD EN ZACHT  

 

               RAP   

                                         MOVES  
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1. Zie ginds komt het vliegtuig…   
MAIL 1 UIT SPANJE van Sinterklaas.  
 
‘Dag Laureen wat is er aan de 
hand in Nederland. Ik hoor dat 
iedereen het hele jaar door 
pakketjes en cadeautjes bezorgd 
krijgt. Dagelijks rijden auto’s en 
busjes door de straten om 
pakketjes te bezorgen! Maar op 
5 december is dat het werk van 
mijn Pieten! Ze hebben het idee 
dat anderen hun werk hebben 
overgenomen.  
De Pieten hebben geen zin meer 
om naar Nederland te komen. Er zijn ook steeds minder schoorstenen!  
Mijn paard kan ook de auto’s niet bijhouden. De stoomboot uit Spanje 
wordt ook aan alle kanten ingehaald! Kun jij mij helpen? Hebben de 
kinderen misschien tips? Ik weet niet meer hoe ik de Pieten mee krijg 
naar Nederland?  
Groet van een sombere Sint en boze Pieten 
 
Laureen heeft een idee! 
We gaan de Pieten met mooie, hippe, coole muziek overhalen om naar   
Nederland te komen! We kiezen oude bekende Sinterklaas liedjes die wij 
allemaal kennen en die in een nieuw muzikaal jasje steken! Liedjes als Zie 
ginds komt de stoomboot, Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet! 
Daar wordt op de deur geklopt en de zak van Sinterklaas.  
 
We beginnen met Zie ginds komt de stoomboot? En zingen het zoals we 
het kennen.  Daarna  gaan we het lied meer van deze tijd maken, 
moderner maken.  
Daarvoor gaan we sleutelen aan de tekst en de muziek. De melodie 
houden we hetzelfde.  
Let op!  
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Zingen!  We zingen met de bekende tekst:  
 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer 

 

TEKST – woorden  

Vraag? Welke woorden kunnen we veranderen om het lied leuker te 
maken voor de Pieten, dat ze toch naar Nederland te komen?    
Laureen doet een voorstel.  
Regel 1: Stoomboot wordt VLIEGTUIG  
Regel 2: Ik zie hem staan wordt ik zie hem GAAN  
Regel 3: het dek wordt het RUIM  
Regel 4: wimpels wordt WOLKEN   
 

Zingen!  We zingen met de nieuwe tekst:  
 

Zie ginds komt het vliegtuig uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al gaan 
Hoe huppelt zijn paardje het ruim op en neer 

Hoe waaien de wolken al heen en al weer 
 

ZELF DE TEKST VERANDEREN.   
In de klas kunnen de kinderen het lied ook aanpassen. In elke regel 
krijgen de kinderen de mogelijkheid om een woord te veranderen.  
Hieronder staan voorbeelden maar je mag ook zelf iets bedenken.  
 
Regel 1:   Onderwerp: Voertuig:  
Zie ginds komt de stoomboot  uit Spanje weer aan (bekend)  
Zie ginds komt het vliegtuig  uit Spanje weer aan (Laureen) 
,,                            een ufo            ,,, 
,,,                          een auto         ,,, 
,,,                          een scooter    ,,, 
,,,                          een skateboard    ,,, 
,,,   __________      ,,, 
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Regel 2:   Wat doet Sint?  
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan (bekend)  
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al gaan (Laureen) 
,,,                                                    hij komt er al aan 
,,,                                                     hij zit aan het raam 
,,,                                                     hij eet een banaan 
,,,                                                      ____________ 
 
Regel 3:   Wat doet het paard?  
Hoe huppelt zijn paardje   het dek op en neer (bekend) 
Hoe huppelt zijn paardje   het ruim op en neer (Laureen) 
,,,                                              hij springt heen en weer 
,,,                                              hij vliegt door slecht weer  
,,,              hij jumpt als een veer  
,,,      _______________ 
 
Regel 4:   Wat waait er?   
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer (bekend) 
Hoe waaien de wolken al heen en al weer (Laureen) 
,,,                     de vleugels   ,,, 
,,,                     de bomen      ,,, 
,,,                     de blaadjes   ,,, 
,,,   ________    ,,,                                 
                                                                         
Nu moeten we de muziek hipper maken.  
Hoe doen we dat? Met de Laureenband.  
 

Presenteren en opnemen  
We zingen het lied: zie ginds komt het … met de Laureenband. 
 
Jullie kunnen de tekst van Laureen zingen of die van jullie zelf.  
 
Laureen heeft het lied naar Sint in Spanje gemaild.  
We zijn in de volgende video benieuwd wat Sint daarvan vindt.  
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2. Sinterklaasje kom maar binnen 
met je Piet!     
 

MAIL 2 UIT SPANJE van Sinterklaas.  
Dag Laureen en dag kinderen.  

‘Bedankt voor jullie mail, ik ben 
al een stuk vrolijker door jullie 
lied. Hebben jullie nog meer tips 
en kunnen nog een oud 
Sinterklaaslied hipper maken? 
Misschien met een dans erbij 
dat vinden de Pieten ook heel 
leuk!’  

Groet van een al wat blijere Sint.  
 

Zingen 
Laureen kiest voor het lied Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet. 
We zingen het zoals we kennen.  

Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet 
Want we zingen allemaal blij een lied 

Misschien heeft u wel even tijd 
Voordat u weer naar Spanje rijdt 

Sinterklaasje kom maar even bij ons aan 
En laat uw paardje buiten staan 

En we zingen en we springen 
en we zijn zo blij 

en we dansen samen zij aan zij 
 

Vraag van Sint is ook om een versie te maken waarbij we kunnen dansen. 
We houden de tekst nu hetzelfde en de we sleutelen wat aan de muziek 
zodat de Sint en zijn Pieten in beweging komen.  
Om te dansen gaan we de muziek sneller maken. Dus de beat gaat 
omhoog! De hartslag gaat sneller! 
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Zingen en dansen met de 
Laureenband 
Ga allemaal staan want we moeten niet alleen zingen maar ook 
springen.  
 

Onderzoeken waarom is dit lied nu leuker? Wat is er 

veranderd in de muziek? Laten we luisteren.  

Luisteren  
We luisteren naar alle instrumenten die in de band spelen? Vertel wat je 
opvalt als je naar de verschillende instrumenten luistert.  
De drums 
De basgitaar 
De elektrische gitaar  
 

Presenteren en opnemen  
Allemaal het lied zingen in het snellere tempo en erbij dansen.  

 
Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet 

Want we zingen allemaal blij een lied 
Misschien heeft u wel even tijd 

Voordat u weer naar Spanje rijdt 
Sinterklaasje kom maar even bij ons aan 

En laat uw paardje maar buiten staan 
En we zingen en we springen 

en we zijn zo blij 
en we dansen samen zij aan zij 

 
Laureen heeft deze opname naar de Sint in Spanje gemaild.  
 
We zijn in de volgende video benieuwd wat Sint daarvan vindt.  
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3. Daar wordt aan de deur geklopt.       
 

MAIL 3 UIT SPANJE van Sinterklaas.  
Dag Laureen en dag kinderen. 
Bedankt voor jullie mail. Wij 
krijgen steeds meer zin om naar 
Nederland te komen maar 
sommige Pieten moeten nog 
een zetje krijgen. Van het 
danslied dat jullie mij stuurden 
ben ik een stuk vrolijker 
geworden. Ik heb inderdaad mijn 
mijter afgezet tijdens het 
dansen, wat een wild lied!!. Haha. 
Kunnen jullie vandaag een wat 
rustiger lied opsturen en ook wat ook wat zachter klinkt. 

Groet van een vrolijke Sint en nog niet allemaal vrolijke Pieten 
 
Vraag van Sint is ook om een versie te maken waar we zachter en wat 
rustiger spelen. Dat kunnen we wel toch? Laureen heeft daar een 
geschikt lied voor gekozen. Daar wordt op de deur geklopt!  
Zing mee zoals we het kennen.  

Zingen 
 

Daar wordt aan de deur geklopt 
Hard geklopt zacht geklopt  

Daar wordt aan de deur geklopt 
Wie zou dat zijn? 

 
Wees maar gerust mijn kind  

Het is de goede Sint 
Hij is hier voor jou en mij 

Kom er maar bij 
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Luisteren  
met de kinderen naar het verschil tussen zacht en echt HARD!  
Laureen vraagt de band om harder en wilder te spelen.  
 
Dat was el heel hard en wild, dat moeten we niet doen maar we kunnen 
wel af en toe hard zingen. Kijk goed naar de tekst.  
 
Hard geklopt – zingen we hard   (forte)  
zacht geklopt – zingen we zacht  (piano)  
 
Het tweede deel van het lied beginnen zacht en gaan dan steeds harder.  

 
Daar wordt aan de deur geklopt 

 
Hard geklopt zacht geklopt  

 
Daar wordt aan de deur geklopt 

 
Wie zou dat zijn? 

 
Het tweede stuk van het liedje beginnen we heel zachtjes en gaan steeds 
harder zingen tot aan het eind.  

 
 
 

Wees maar gerust mijn kind  
Het is de goede Sint 

Hij is hier voor jou en mij 
Kom er maar bij 

 

Presenteren en opnemen  
 

We zingen het liedje 2 keer met alle afspraken over hard en zacht zingen.   
Laureen mailt het Sinterklaas lied zoals wij het zingen naar de Sint.  
 
We zijn in de volgende video benieuwd wat Sint daarvan vindt.  
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4. De zak van Sinterklaas.        
 

MAIL 4 UIT SPANJE van Sinterklaas.  
Dag Laureen en dag kinderen. 
Bedankt voor jullie mail. We 
hebben het hele lied gezongen 
met hard en zacht! Geweldig 
idee was dat… 

Nou wij hebben een vlucht 
geboekt met het vliegtuig en alle 
Pieten komen mee. Ik kreeg een 
speciaal verzoek van een 
muziekpiet of jullie van een 
Sinterklaaslied ook een rap kunnen maken? Want dan hebben we allerlei 
soorten liedjes en zijn alle Pieten blij. En ik ook. Ik blijf de hele dag bij de 
computer zitten wachten op jullie volgende mail. 

Veel groeten uit Spanje tot snel. Sint    

Vraag van Sint is om een rap te maken van een van zijn liedjes.  
Laureen kiest het lied De zak van Sinterklaas. Daar kunnen we goed een 
rap van maken!  

We gaan het eerst een keer gewoon zingen zoals we het kennen.  
 

Zingen 
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas,  O jongens, meiden, ‘t is te dwaas 
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij met veel zin 
De hele, de hele, de hele wereld in 
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas,  O meiden, jongens, ‘t is te dwaas 
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Rappen 
Wat heb je nodig om dit lied te rappen? Ja een BEAT.  
 
We rappen allemaal mee.  
 

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas,  O jongens, meiden, ‘t is te dwaas 

Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij met veel zin 
De hele, de hele, de hele wereld in 

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas,  O meiden, jongens, ‘t is te dwaas 

 

We hoorden alleen maar een beat van de drummer. We gaan ook de 
gitarist en de basgitarist vragen mee te doen.  
 

Moves maken  
Wij kunnen ook erbij bewegen! We gaan MOVES bedenken die passen bij 
de tekst. Dat doen echte rappers ook. De moves maken de rap nog 
sterker en overtuigender. Dus ga allemaal staan en denk goed na 
waarover je rapt. Hoe kun je dat met je MOVES nog beter maken!  
 

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas,  O jongens, meiden, ‘t is te dwaas 

Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij met veel zin 
De hele, de hele, de hele wereld in 

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
De zak van Sinterklaas,  O meiden, jongens, ‘t is te dwaas 

 

Presenteren en opnemen  
 

Laureen mailt onze Sinterklaas rap naar de Sint.  
 
We zijn in de volgende video benieuwd wat Sint daarvan vindt.  
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5. We zingen alle vier de liedjes.        
 

MAIL 5 UIT SPANJE van … de Pieten.  
 
Ja hallo kinderen en Laureen, Sint ligt nu te slapen hij heeft de hele dag 
met jullie opname mee gerapt 
en is er doodmoe van.  
Hij deed het best wel goed moet 
je horen: ……………. 
  
In ieder geval heeft hij er veel zin 
in om naar Nederland te komen 
en wij Pieten ook. Enne … kunnen 
jullie nog een keer alle liedjes 
zingen voor Sinterklaas, dat zal ie 
leuk vinden, en wij ook!  
Doei.   
 

Zingen van oude Sinterklaasliedjes in nieuwe 
muzikale jasjes.  
 

We herhalen alle liedjes die we hebben leren zingen in een nieuw cool 
muzikaal jasje.  Kijk in de bladmuziek hieronder.  
 

1. Zie ginds komt de stoomboot  
Met eigen teksten…  

2. Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet 
Dansen in een sneller tempo…  

3. Daar wordt aan de deur geklopt 
Met hard en zacht…  

4. De zak van Sinterklaas 
Met allemaal moves en een rap… 
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Bladmuziek 

Periode november /december 

 

Groep ONDERBOUW    
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Zie ginds komt de stoomboot    

het vliegtuig    
                               een ufo              
                             een auto           
                             een scooter      
                          een skateboard…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je het lied lager wilt zingen gebruik je deze akkoorden.   
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Als je het lied hoger wilt zingen gebruik je deze akkoorden.   

  
 

Of zet  
een capo 
op je 
gitaar.  
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Als je het lied hoger wilt zingen gebruik je deze akkoorden.   

  
 

Of zet een 
capo op je 
gitaar.  
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RAP  De zak van Sinterklaas!  
 

Zoek bij YouTube een hiphop beat met bpm 85 

 
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
 
De zak van Sinterklaas,  O jongens, meiden, ‘t is te dwaas 
 
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij met veel zin 
 
De hele, de hele, de hele wereld in 
 
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas 
 
De zak van Sinterklaas,  O meiden, jongens, ‘t is te dwaas 
 
 

 

 

  


