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1. In	  welke	  plaats	  is	  Sinterklaas	  geboren?	  
2. In	  welk	  land	  ligt	  deze	  stad?	  
3. In	  welk	  jaar	  is	  hij	  geboren?	  
4. In	  het	  verhaal	  staat	  dat	  dat	  dus	  1729	  jaar	  geleden	  is.	  Klopt	  dat	  wel?	  
5. Wat	  is	  een	  bisschop?	  
6. Waarom	  krijgt	  Nicolaas	  het	  woord	  SINT	  voor	  zijn	  naam?	  
7. Waar	  ligt	  Sinterklaas	  nu	  begraven?	  
8. Wie	  hebben	  hem	  daar	  gebracht?	  
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9. Wanneer	  was	  de	  naamdag	  van	  Sint	  Nicolaas?	  
10. Wanneer	  stierf	  hij?	  
11. Waarom	  heeft	  men	  later	  besloten	  om	  op	  avond	  voor	  de	  naamdag	  van	  Sint	  

Nicolaas	  een	  feest	  te	  vieren?	  
12. Waarom	  niet	  op	  de	  naamdag	  zelf?	  
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13. Hoe	  noem	  je	  het	  geld	  dat	  ouders	  van	  een	  meisje	  moesten	  geven	  aan	  de	  
bruidegom	  zodat	  ze	  kon	  trouwen?	  

14. Wat	  gooide	  Sint	  bij	  een	  arm	  meisje	  door	  het	  raam?	  
15. Waar	  kwam	  dat	  toevallig	  in	  terecht?	  
16. In	  welke	  stad	  werden	  600	  jaar	  geleden	  al	  schoenen	  neergezet?	  
17. Voor	  wie	  was	  het	  lekkers	  dat	  daar	  door	  rijke	  mensen	  werd	  in	  gestopt	  bedoeld?	  
18. Welke	  vier	  soorten	  snoepgoed	  worden	  in	  het	  stukje	  genoemd?	  
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19. Wie	  schreef	  in	  1850	  een	  prentenboek	  over	  Sint	  Nicolaas?	  
20. Wat	  was	  zijn	  beroep?	  
21. Waarom	  maakten	  de	  ouders	  in	  die	  tijd	  hun	  kinderen	  vaak	  bang	  met	  Sinterklaas?	  
22. Noem	  eens	  twee	  straffen	  die	  Sint	  in	  dit	  prentenboek	  kon	  toepassen.	  
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23. Hoe	  heette	  het	  paard	  van	  de	  Germaanse	  god	  uit	  de	  prehistorie?	  
24. Hoe	  werd	  die	  god	  ook	  wel	  genoemd?	  
25. Hoeveel	  benen	  had	  dit	  paard?	  
26. Wat	  voor	  vogels	  had	  deze	  god	  op	  zijn	  schouders?	  
27. Waarom	  vliegen	  deze	  dieren	  rond?	  
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28. Wat	  betekent	  de	  naam	  bisschop	  eigenlijk?	  
29. Waarmee	  werd	  een	  bisschop	  vergeleken?	  
30. Waarom	  zat	  er	  aan	  zo’n	  staf	  een	  haak?	  
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31. Wat	  betekent	  de	  naam	  SPECULATOR?	  
32. Hoe	  wordt	  een	  speculaaspop	  ook	  wel	  genoemd?	  
33. Wat	  deed	  een	  verliefde	  jongen	  vroeger	  met	  zo’n	  speculaaspop?	  
34. Welk	  spreekwoord	  komt	  daar	  vandaan?	  
35. Waar	  werden	  de	  letters	  eerst	  van	  gemaakt?	  	  


