BIJLAGEN Digitaal overleg Raad van Pieten en Sint van november
Bijlage 1: Afkortingenlijst van Pietennamen.
Acrobaat-Crea-Uitingen-Piet (ACCU-Piet)
Banketbakker-Piet(BB-Piet)
Briljante Ideeën-Piet (BI-Piet)
Dicht-en-Poëzie-Piet (DeP-Piet)
Film-Internet-Piet (FI-Piet)
Groenten-Fruit-Tuin-Piet(GFT-Piet)
Hulp-Arme-Kinderen-Piet (HAK-Piet)
Keuken-Piet (Keu-Piet)
Muziek-Les-Piet(MUL-Piet)
Muziek-Orkest-Leider-Piet (MOL-Piet)
Organisatie-Manager-Piet (Oma-Piet)
Paard-Verzorg-Piet (PAVE-Piet)
Persoonlijk-assistent-Piet (PA-Piet)
Piet-Schrijver (Piet-S)
SlagersmesPiet(SM-Piet)
ZuivelPiet (Zui-Piet)

Raad van Pieten en Sint (RvPeS)

Bijlage 2: Recept knapperige pepernoten
Recept voor kruidnoten.
Dit recept is voor kruidnoten. Die zijn speculaasachtig en knapperig. (Pepernoten zijn een soort
rommelige blokjes en smaken meer naar taai taai.) Hoe dan ook, als je deze kruidnoten bakt, ruikt je
huis heerlijk! Kruidnoten bakken is super leuk voor grote mensen en voor kinderen en ook nog eens
heel makkelijk! Het deeg kun je als je wilt ook van tevoren maken. Als je het wilt bewaren, om
bijvoorbeeld later te bakken kan het deeg in de vriezer bewaard worden.
Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor de kruidnoten
250 gr bloem
2 tl bakpoeder
125 gr bruine basterdsuiker
1½ el speculaaskruiden
125 gr boter, op kamertemperatuur
¼ tl zout
2 – 3 el melk

Wat moet je doen?
Doe alles uit het lijstje, behalve de melk, in een kom en kneed deze door elkaar, lekker met je
(schone) handen. Doe er zoveel melk bij dat het een mooi stevig deeg is. Je hebt waarschijnlijk aan 2
eetlepels genoeg. Kneed het deeg vooral niet te lang, als je er een bal van kunt maken dan is het
klaar. Doe het deeg in plasticfolie en leg het minstens een half uur in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Maak van het deeg kleine
bolletjes ter grootte van een knikker. Leg deze op de bakplaat en druk ze iets plat. Bak de kruidnoten
15 tot 20 minuten en laat ze vervolgens afkoelen op een rooster.
Klaar is Banket-bakker-Piet!

Bijlage 3: Kleurplaten

Bijlage 4: Help Piet-Schrijver-: Hij moet nog een aantal afkortingnamen bedenken voor Pieten. Help jij
hem een handje? Pas op dat je geen dubbele afkortingen krijgt!
1. Honden-uitlaat-Piet: ……………………………………………………..
2. Huppel-Dans-Piet: …………………………………………………………
3. Fiets-Training-Piet: ……………………………………………………….
4. Was-en-Strijk-Piet: ……………………………………………………….
5. Onderzoek-Ontwerp-Piet: …………………………………………….
6. Akrobatiek-Coaching-Piet: …………………………………………….
7. Maak-Iets-Simpels-Piet:…………………………………………………..
8. Maak-Iets-Moeilijks-Piet: ………………………………………………..
9. Handige-Knutsel-Piet: ……………………………………………………..
10. Eerste-Hulp-Bij-Ongelukken-Piet: …………………………………….
B: Maak een gedicht om Dicht-en-Poëzie-Piet te helpen. Er moeten de volgende woorden in
voorkomen: Schoorsteen, Lekkers, Snoep, Dak, Paard.

C: Vond je de vorige opdracht leuk, maak er dan nog ééntje met de volgende woorden erin: Denken,
Moe, Piet, Sint, Huis, Kachel

