HEB JIJ HET
LEUKSTE LESPAKKET
VAN NEDERLAND AL?

Sinterklaas & Pieterbaas
voor Wageningse
basisscholen
Voor een verbindende, creatieve, vrolijke Sinterklaas ervaring,
leuk voor iedereen! Groep 1 t/m 8

In Wageningen, de stad van
Sinterklaas, kunnen alle kinderen
Piet worden! Hoe dan…?
Dat, en heel veel andere leuke
dingen vind je in het lespakket van
Sinterklaas en Pieterbaas. Het
lespakket is een cadeau van
Mevrouw de Hoofdpiet voor Alle
kinderen. De Inhoud van het
lespakket sluit aan bij allerlei leuke
filmpjes van de Piet Academy
Online en de diverse Sinterklaas
activiteiten in de stad. Zo creëer je
als leerkracht en school heel
eenvoudig een veelzijdige
Sinterklaas ervaring en zijn de
kinderen een actief onderdeel van
het Sinterklaasfeest. Aan de hand
van interactieve verhaaltjes,
opdrachten en filmpjes gaan
leerlingen o.a. aan de slag om hun
eigen Pieterbaas te creëren. Niet op
basis van kleuren wit, zwart of grijs,
maar gebaseerd op de
Geluksprincipes van de Piet
Academy Online.
Talentontwikkeling, onderlinge
verbinding, zingeving zijn
onderliggende doelen. Elke
Pieterbaas is dus uniek en heeft een
eigen verhaal en is toch
onmiskenbaar te herkennen als
Piet. Dit is iets waar kinderen van 4
tot 99 heel erg enthousiast van
worden. Dit lespakket is specifiek
ontwikkeld voor scholen in
Wageningen maar is zo geschreven
dat het ook buiten de regio
Wageningen uitstekend gebruikt
worden.

LIEFS HOOFDPIET ONYEMA

ge l uk. e xpe r t

Duidelijke structuur én ruimte voor creativiteit
Het lespakket heeft een duidelijke structuur die een vaste
basis biedt voor je lessen. Zo kun je zonder veel
voorbereidingstijd ontzettend leuk en leerzaam aan de slag
met je klas.
De structuur van de lessen biedt ook veel vrijheid om op
bepaalde onderwerpen en opdrachten langer in te gaan of
creatief verder uit te bouwen en af te stemmen op de
leeftijd van je groep, of over te slaan. Tips zullen hiervoor
gegeven worden in het lespakket. Dit maakt het lespakket
geschikt voor alle leeftijden, van groep 1 t/m groep 8, voor
docenten die van structuur houden en voor de docenten
die ruimte voor creativiteit willen. Als toevoeging op het
lespakket krijg je gratis toegang tot de enige echte Piet
Academy Online: Online opdrachten en leuke filmpjes!
Sinterklaasactiviteiten in de stad en op school
Gedurende de Sinterklaasperiode zijn er allerlei leuke activiteiten mogelijk voor kinderen. Het
lespakket staat op zichzelf, maar als toevoeging op het lespakket kun je als school/klas de volgende
activiteiten toevoegen en bij boeken:
- Gratis: Meedoen aan de wedstrijd ‘Pieterbaas 1’ : De leukste en creatiefste Piet wint de
‘Gouden Kraag’. Dit unieke exemplaar ligt veilig opgeborgen in de kluis van de enige echte
Pakjesboot 12. Dit originele antieke schip komt hier speciaal voor naar Wageningen. **
- Een Pieterbaas geluks-theaterworkshop met 2 Pieterbazen op school of op locatie * **
- Een schoolbezoek door Sinterklaas en Pieterbaas*
- Gratis: deelname aan de Facebook community van de Hoofdpiet. Zo kan er ‘live’ interactie
zijn met docenten en kinderen (bijv. vlogjes, uitwisseling tekeningen, tips) **
- * = prijs 15 Euro per leerling, minimaal 30 leerlingen
- ** Kan ook buiten Wageningen geboekt worden
Bestel je (als Wageningse school) het gratis lespakket , dan ontvang
je tevens de mooie Wageningse Sinterklaasvlag die je buiten je
school kunt laten wapperen. Wie weet komen Sint en Piet je dan
wel verrassen…
Geluk.Expert
Het lespakket is gemaakt door Hoofdpiet
Onyema Onwuka www.geluk.expert, geboren in
Wageningen. Zij is geluksdeskundige en haar
trainingen op het gebied van (werk)geluk en
leiderschap worden momenteel internationaal
uitgerold en vertaald. Als conceptontwikkelaar,
schrijver en regisseur zet zij zich samen met o.a.
SOW Wageningen, Gemeente Wageningen en Bransz
in voor een onvergetelijke Wageningse Sinterklaas
Ervaring.
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Voor het bestellen van het lespakket en rest van het
Wageningse Sinterklaas programma kijk je op:
www.destadvansinterklaas.nl
Voor lespakket info en boekingen kun je ook mailen:
info@wageningencentrum.nl en info@geluk.expert

