
groep 1&2 - Vier stoere pi� en

[D] Vier stoere Pieten [A] lopen op het [D] dak.

[D] Het stormt en het regent. 

De [A] wind waait door hun [D]pak.

[Em] Vier stoere Pieten, jongens wat een pech.

[D] Vier stoere Pieten, er [A] waait er eentje [D] weg.

Refrein:

[A] Stoere Piet, [D] stoere Piet, 

[A] kijk maar goed of [D] jij hem ziet. 

[A] Stoere Piet, [D] stoere Piet, 

[A] nee, wij zien hem [D] niet.

[D] Drie stoere Pieten [A] lopen op het [D] dak.

[D] Het stormt en het regent. 

De [A] wind waait door hun [D]pak.

[Em] Drie stoere Pieten, jongens wat een pech.

[D] Drie stoere Pieten, er [A] waait er eentje [D] weg.

Refrein

[D] Twee stoere Pieten [A] lopen op het [D] dak.

[D] Het stormt en het regent. 

De [A] wind waait door hun [D]pak.

[Em] Twee stoere Pieten, jongens wat een pech.

[D] Twee stoere Pieten, er [A] waait er eentje [D] weg.

Refrein

[D] Eén zielig Pietje [A] loopt over het [D] dak.

[D] Het stormt en het regent. 

De [A] wind waait door zijn [D] pak.

[Em] Dat stoere Pietje roept: ‘Kom maar weer hier!’

Trip trippe trip trip, nu [A] zijn het er weer [D] vier.
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• Vier pietenpoppetjes 
• Lied: ‘Vier stoere Pieten’, zie: 

https://www.metsprongenvooruit.nl/sinterklaas
• Vier pietenmutsen en vier pietencapes 
• Vier pietenpoppetjes, zie bijlage 1 en 2
• Kijpkaarten, zie tip

Speel de oefening na zoals te zien is op de video. Eventueel kunt u 
het lied ook op de gitaar begeleiden. In het liedje staan de akkoorden 
tussen haakjes [ ].

Herhaal de oefening maar zet nu de pietenpoppetjes op tafel. Blaas elke 
keer als er een Pietje in het lied wegwaait een Pietje om. Zet aan het 
eind van het lied de drie omgeblazen Pietjes weer recht. 

Vraag na a� oop van het lied: 
• Tel eens terug van 4 naar 0.
• Hoeveel Pieten komen er weer terug als het enig overgebleven 

Pietje roept: ‘Kom maar weer hier!’
• Hoeveel is vier stoere Pieten eraf één stoere Piet?
• Hoeveel zijn er weggewaaid als de helft weg is? Laat dat ook eens 

zien met de pietenpoppetjes.
• Wie kan een rekenvraag bedenken met de vier pietenpoppetjes?

Tip: Zorg voor een hoge betrokkenheid. Deel bij de 
vragen de knijpkaarten uit. Hierop kan iedereen zijn 
antwoord laten zien. De knijpkaarten vindt u in de kist 
rekenmaterialen oefenlessen 1&2 en kunt u bestellen op 
onze website. 

• Bekijk de video en leer het lied uit uw hoofd. 
• Verzamel de pietenpetten en pietencapes.
• Print de pietenpoppetjes op stevig papier uit en zet ze in elkaar. 
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