
SANNE DE BAKKER - 
KINDERBOEKEN - WORKSHOP 

Voor boekingen & informatie:  

deschrijverscentrale.nl                                                                                                
+31(0)20 623 49 23 

of 

Sanne de Bakker 
sanne@sannedebakker.nl 

Wist je dat? 

Sinterklaasworkshop 

Sanne de Bakker 
heeft meer dan 40 
kinderboeken 
geschreven. 

Met haar diverse 
programma’s reist 
ze door het hele 
land en heeft ze 
inmiddels meer dan 
1000 boekhandels, 
scholen en 
bibliotheken 
bezocht. 

Speciaal voor de 
Sinterklaastijd heeft 
ze een leuke 
workshop bij haar 
boek Sinterklaas 
zonder baard.

een kind dat een kwartier 
per dag leest of wordt 

voorgelezen, maar liefst 
1000 nieuwe woorden in 

een jaar leert?

1
kinderen die lezen langer 

naar school gaan, 
ongeacht sociaal milieu, 

inkomen of cultuur?

2
een kind dat leest of 

wordt voorgelezen over 
het algemeen beter 
presteert op school?

3

http://schrijverscentrale.nl


HET PROGRAMMA 

Sanne de Bakker leest voor uit Sinterklaas 
zonder baard. Als er een digibord of projector 
aanwezig is, kunnen tijdens het voorlezen de 
illustraties daarop in groot formaat worden 
afgebeeld. Tussendoor speelt Sanne de Bakker 
Sinterklaasliedjes op haar keyboard en kunnen 
de kinderen uit volle borst meezingen.  

Vervolgens kunnen de kinderen hun Sint-
diploma halen waarbij er een nieuwe baard voor 
Sinterklaas wordt geknutseld met elastiek, 
wattenbolletjes en stevig papier. Zodra deze af is 
wordt er een mooie foto gemaakt van Sanne de 
Bakker met alle Sinterklaasjes. 

Tenslotte krijgen de kinderen hun Sint-diploma 
en heeft Sanne de Bakker nog een leuke 
verrassing… 

Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

 

  
 Fragment 
 ‘Ik ga mijn baard afscheren,’ zei Sint. Hij zat in 

zijn ligstoel op het strand en tuurde in de 
verte. De zon scheen volop. Hij kon zich nog 
niet goed voorstellen dat hij over enkele dagen 
naar Nederland zou varen. En dat hij ’s nachts 
in de kou weer over de daken zou rijden, op 
zijn trouwe witte paard.  

 ‘Sinterklaas,’ zei Hoofdpiet geschrokken. ‘Dat 
mag u niet doen! Die baard staat u prachtig. 
Hij friemelde nerveus aan zijn oorringen en 
verslikte zich in een pepernoot.  

 Sinterklaas zuchtte diep en bromde: ‘Hij wordt 
te lang. De kinderen zijn bang voor me.’ 

   ‘Welnee!’ riep Hoofpiet geschrokken. 

SINTERKLAAS ZONDER BAARD - WORKSHOP - SANNE DE BAKKER 

SINTERKLAAS ZONDER BAARD 

Sinterklaas zonder baard is een geweldig voorleesboek in de weken voor 5 
december. Kinderen (en ouders) zullen smullen van dit unieke verhaal, waarin 
Sinterklaas zijn baard ineens spuugzat is. 
Uitgeverij Kluitman 

Sinterklaas zonder baard is absoluut een spannend voorleesverhaal voor de 
komende periode. Leuk om er al mee te beginnen, voordat Sinterklaas in het land is! 
Terwijl de Pieten in het verhaal van alles verzinnen, kun je thuis of in de klas natuurlijk 
ook heel veel praktische oplossingen bedenken hoe dat nu verder moet met 
Sinterklaas. Leuk om te horen wat voor oplossing kinderen bedenken. En wat zal de 
opluchting groot zijn, wanneer de Goedheiligman gewoon zoals altijd herkenbaar in 
ons land aankomt! 
wijtestenhet.nl

http://wijtestenhet.nl
http://wijtestenhet.nl

