
 

 

 

 

 

Beste leerkracht, ouder/verzorger en/of pedagogisch medewerker, 

 

Wat leuk dat je de lesbrief bij onze videoclip: ‘De Pepernotebakkerij’ hebt gedownload. De activiteiten bij 

deze clip zijn opgebouwd aan de hand van acht meervoudige intelligenties (Gardner, 2008) De 

meervoudige intelligenties (beeldknap, beweegknap, rekenknap, natuurknap, samenknap, taalknap, 

muziekknap en zelfknap) worden, in deze lesbrief, als kapstok gebruikt voor gevarieerd onderwijs. Het 

ene kind raakt gemotiveerd door bewegen terwijl het andere kind juist gemotiveerd raakt door taal 

muziek, of rekenen. Ieder kind is uniek en mag er zijn!   

Wist je dat het lerende brein van kinderen op ‘aan’ staat als de lesstof op gevarieerde wijze wordt 

aangeboden? De leermotivatie neemt hierdoor toe.  (Jolles, 2011) 

Warboel muziekprojecten probeert zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling en de kwaliteiten 

van (jonge) kinderen. Bij elke activiteit, in deze lesbrief, wordt er een koppeling gemaakt met de 

kerndoelen van het basisonderwijs (SLO, 2015) De videoclip is opgenomen in het Nederlands 

openluchtmuseum te Arnhem. Een unieke locatie voor een educatief schoolbezoek!  

 

Wij wensen je een heel fijn Sinterklaasfeest toe en wie weet zien we 

elkaar bij één van onze voorstellingen of trainingen. Kijk maar eens op 

www.warboel.nl waar we dit jaar te zien zijn!  

 

Vriendelijke groeten, mede namens alle medewerkers, 

 

  

                                                       Sander Berendsen 

 

 

http://www.warboel.nl/


  

          KLIK HIER  voor de videoclip  

https://youtu.be/cGLuD_JN7RE


 

 

               

    Maak je naam van chocoladeleters!  Klik hier 

     

LETTERS  
In het lied: ‘De Pepernotenbakkerij’ is het alfabet te horen. De Pieten laten de letters zien.  Hiermee wordt 

er een koppeling gemaakt met het taalonderwijs . De letters uit de clip dragen bij aan het  stimuleren van 

letterkennis (klank en vorm). De kinderen leren informatie te verwerven uit de gezongen tekst (kerndoel 

1)  De kinderen bespreken hun ontdekkingen na het bekijken van de clip: ‘Pepernotenbakkerij’ en leren 

er zodoende woorden bij  kerndoel 12 

 

Maak een lettermuur  

Op de lettermuur staan letters van het alfabet, bij voorkeur op ooghoogte van de kinderen. Bij elke letter 

is er ruimte voor het noteren of opplakken van woorden of kleine tekeningen binnen het thema van 

Sinterklaas of de Pepernotenbakkerij.  Een voorbeeld is de W van wortel, de P van Piet of de S van 

Sinterklaas! Besteed bij activiteiten met de lettermuur gelijktijdig aandacht aan de uitspraak en de 

schrijfwijze van letters en de betekenis van woorden (Expertisecentrum Nederlands , 2015) 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.harmhofstede.nl/digibord/chocoladeletters/


 

 

SAMEN TROMMELEN  

De bakpieten maken muziek in: ‘De Pepernotenbakkerij’ door te trommelen met pollepels en theelepels 

op pannen, beslagkommen, en schaaltjes. Ze maken zelf ritmes. De woorden op  de lettermuur kunnen 

helpen bij het maken van ritmes. Hieronder een voorbeeld in patronen van 4 tellen (vierkwartsmaat). De 

lettermuur wordt nu een ‘grafische partituur’. Deze activiteiten sluiten aan bij kerndoel 54  Door 

samenwerking leren kinderen terug te kijken naar het eigen werk, het effect van het eigen gedrag  en 

dat van anderen kerndoel  55 De CLICK! methode is een bruikbare refelctiemethode op basis van de 

acht meervoudige intelligenties (Berendsen, CLICK! reflectiemethode , 2015) 

 

1 2   3    4 

Pe- per- no- ten 

Sin- ter- klaas 

Wor- tels  

Piet! 

 

(vak)leerkrachten en kinderen 
die noten kunnen lezen, kunnen 
gebruik maken van het notenbeeld 
op deze pagina waarin 3  
verschillende ritmes 
prachtig samen klinken! 
 (Berendsen, Ballonnenboogiewoogie , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

  

 

  

 

  

 

 

 
 
 
In de clip wordt het  alfabet in een hoog tempo gezongen.  
Voor het jonge kind is dit tempo te snel. Hieronder staan  
de akkoorden  waarmee het lied, in een langzamer tempo,  
begeleid kan worden op gitaar of piano.  

       

    G             C  

A, B, C, D, E, F, G  

G           D 

H, I, J, K, L, M, N, O, P 

        G             C               D       G  

Q, R, S, T, U, V, W – X, Y, Z!    
 

 

 

 

 

                     Op de volgende pagina’s vind je de tekst en de  akkoorden van: ‘De Pepernotenbakkerij’ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMubrZyr_sgCFYzsFAodONYM_Q&url=http://www.coxantique.nl/&psig=AFQjCNGzksRU6z-bh2kq36L1QLzOJjPjVw&ust=1446986570454124


  

  

         

 

Tekst & muziek Sander Berendsen ©  

 

INTRO | G  | G  | A  | A7  |  C | D |  G - D |  G  

REFREIN  

   G   

Ik bak de P (P – P – pepernoten) 

      A 

van pepernoten (P – P – pepernoten) 

  C              D     G   

Ik bak wel honderdduizend nootjes op een rij. 

 G7    

Ik bak de letters van het alfabet   (Oeh-----) 

     A 

De L van Luc, de J van Jet.  

C   D     G 

In de pepernotenbakkerij.     

 

Ik bak de  

G C 

A, B, C, D, E, F, G 

G             D 

H, I, J, K, L, M, N, O, P 

G              C              D      G  

Q, R, S, T, U, V, W – X, Y, Z!    
 

 



 

 

 INTRO | G  | G  | A  | A7  |  C | D |  G - D |  G  

COUPLET  

G 

Meel dat zijn gemalen korrels 

C G     D G 

Van de rogge op het veld. 

     G7 

Je hebt het nodig om te bakken. 

C G       D            G 

Dat heeft Sinterklaas verteld.  

          F       C    G 

Eerst zaaien, maaien, dorsen, zeven (Oeh-----) 

F         C         G 

Op de boerderij. 

         F      C  G   

Daarna kan Piet het meel gaan kneden  

D  D7  

Met boter en een ei ---  

 

 

REFREIN 
Ik bak de P (P – P – pepernoten) 

Van pepernoten (P – P – pepernoten) 

Ik bak wel honderdduizend nootjes op een rij. 

Ik bak de letters van het alfabet  (Oeh-----) 

De L van Luc, de J van Jet. 

In de pepernotenbakkerij. 

 

 



 

Ik bak de  

Ik bak de  

A, B, C, D, E, F, G 

H, I, J, K, L, M, N, O, P 

Q, R, S, T, U, V, W – X, Y, Z! | 2 KEER 

 

INTRO | G  | G  | A  | A7  |  C | D |  G - D |  G  (PIETEN TROMMELEN OP SCHAALTJES EN PANNEN)  

COUPLET  

Pepernoten in de oven 

boterkoek en speculaas 

De bakpiet die kijkt heel tevreden. 

Na de test van Sinterklaas  

Pieten pakken jute zakken (oeh----) 

Voor het grote feest. 

Je zult met al het lekkers weten, 

Dat bakpiet is geweest! 

REFREIN 
Ik bak de P (P – P – pepernoten) 

Van pepernoten (P – P – pepernoten) 

Ik bak wel honderdduizend nootjes op een rij. 

Ik bak de letters van het alfabet  (Oeh-----) 

De L van Luc, de J van Jet. 

In de pepernotenbakkerij. 

 

Ik bak de  

A, B, C, D, E, F, G 

H, I, J, K, L, M, N, O, P 

Q, R, S, T, U, V, W – X, Y, Z! | 3 KEER 

OUTRO | G  | G  | A  | A7  |  C | D |  G - D |  G 

 



In de videoclip kun je zien hoe 
 Sander en Barry de bakpieten  
helpen met het bakken van  
pepernoten. KLIK HIER! Voor 
 een filmpje waarin wordt  
uitgelegd hoe je zelf met de kinderen  
pepernoten kunt bakken. Tijdens het 
bakken van de pepernoten kan er 
een koppeling worden gemaakt met 
het kerndoel meten en meetkunde 

kerndoel 33 

PEPERNOTEN BAKKEN EN TELLEN! 

 

 

   

 

 

 

 

Pepernoten tellen  

Als de pepernoten gebakken zijn kunnen de kinderen de nootjes tellen! Hiermee wordt aangesloten bij 
kerndoel 27 

 

Wist je dat kinderen makkelijker tellen wanneer zij voorwerpen aanwijzen tijdens het tellen? (synchroon 
tellen) of groepjes maken van voorwerpen? (resultatief tellen). Het kan voor kinderen  een handig 
hulpmiddel zijn om niet in de war te raken (leerplanontwikkeling, 2015) 

 

Bewust fouten maken!? 

In de ogen van veel mensen worden Pieten voor dom versleten 
omdat ze, tijdens het tellen,  een getal uit de telrij overslaan. 
Het lijkt een schoolvoorbeeld van stereotypering maar niets is 
minder waar! Binnen het rekenonderwijs wordt  het overslaan 
van een getal in de telrij ingezet als middel om te checken of 
kinderen de leerstof hebben begrepen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OL3b7sdJhY


 

EVEN ALLEEN! 

Kinderen zijn allemaal verschillend. Leerkrachten moeten in staat zijn om elk ‘gedragstype’ te 
begeleiden. De ‘zelfknappe’ kinderen vinden het heerlijk om alleen  in alle rust te werken. Hieronder 
vind je een werkblad waarbij kinderen pepernoten kunnen tellen.  
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KLIK HIER! voor  de videoclip: 1,2,3,4!  van Warboel . Een echt danslied met 

coole danspieten. Hierboven lees je de bewegingen.  Wist je dat bewegen 

een stofje vrijmaakt in ons brein waardoor het leerrendement wordt 

vergroot? (Scherder, 2015)  Bewegen sluit aan bij kerndoel 57   

https://www.youtube.com/watch?v=rp4jI0uL_ZE


 

 

 

Pepernotenmeel? 
Om pepernoten te bakken is er meel nodig. Maar waar komt meel vandaan? In het lied: ‘De 
Pepernotenbakkerij’ kun je horen hoe er meel wordt gemaakt. 
 
 

Meel dat zijn gemalen korrels van de rogge op het veld. 
Je hebt ze nodig om te bakken. Dat heeft Sinterklaas verteld. 
Eerst zaaien, maaien, dorsen, zeven op de boerderij. 
Daarna kan Piet het meel gaan kneden, met boter en een ei.  

 
 
 KLIK HIER voor een filmpje van het Nederlands openluchtmuseum waarin het project: ‘Brood, dat koop 
je toch gewoon in de winkel?’  Kerndoel 44  te zien is.  Kinderen leren wat er vroeger gedaan moest 
worden voordat er brood op tafel lag. Stap voor stap wordt het proces - van akker tot graan tot brood - 
ervaren. 
 

Barry, Sander en de bakpieten bakken speculaas in een houtoven. Met 

deze oven werd vroeger gebakken. Brood, maar ook kruidnoten. In het 

Nederlands openluchtmuseum wordt er in de Zaanse bakkerij op deze 

ouderwetse manier gebakken  kerndoel 56 (cultureel erfgoed)  

 

 

   KLIK HIER voor het educatieve programma van het  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvOR4SGeSnU
http://www.openluchtmuseum.nl/school
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De auteur  

Sander Berendsen  is onderwijspedagoog en als seniordocent werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs 

(ROC Graafschap College, Doetinchem). Hij verzorgt, als gastdocent aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen, de masterclass: ‘Meervoudige intelligentie en breindidactiek’ voor masterstudenten Pedagogiek.  

Sander is auteur van de werkboeken: ‘Muziek in de kinderopvang’ (uitgeverij Edu-actief),  

Ballonnenboogiewoogie (Warboel muziekprojecten) en auteur van het onderzoeksverslag: ‘Terug(b)(k)likken in 

het beroepsonderwijs’ (Graafschap College, Doetinchem) waarbij hij onderzoek heeft  gedaan naar 

reflectiemotivatie na gebruik van de CLICK! reflectiemethode.  Zijn missie is het  zoeken naar manieren van 

informatieoverdracht tussen de ‘overdrager’ (leerkracht, docent, begeleider, trainer) en de ‘ontvanger’ (leerling, 

student, collega, kind of jongere) om een bijdrage te leveren aan gevarieerd onderwijs, motivatie  en ontplooiing 

van talenten.  Eén keer per week speelt Sander alleen, met Barry of de Warboelband en Walter (onze rotsvaste 

technicus) een muzikale (school)voorstelling. Ze wonnen in 2012 in theater Gooiland te Hilversum de gouden en 

zilveren Pepernoot voor, resp., beste intocht (Doetinchem) en leukste  Sinterklaaslied (Amerigo) van Nederland 

en speelden voor de kinderen van de hofhouding op paleis Noordeinde.  De theatervoorstelling: 

‘Pepernotenbakkerij’ in schouwburg Amphion is inmiddels vijf keer uitverkocht! Kijk op warboel.nl voor de 

verdere speellijst!  Contact? | sander@warboel.nl  
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