
	
	

	

Mijn 5-stappen surpriseplan 
Gebruik dit stappenplan voor het plannen en maken van een surprise voor Sinterklaas. Een surprise is een 

zelfgemaakt cadeau waar een echt cadeautje in verstopt zit. Een surprise heeft iets te maken met wat iemand 
leuk vindt of graag doet. Je kunt dit stappenplan zelf invullen of samen met een volwassene. 

Stap 1: bedenken 
• Wie staat er op je lootje?         _______________________________________ 
• Schrijf drie dingen op waar hij/zij van houdt. Denk aan hobby’s, eten, sport, speelgoed, etc. (je mag 

natuurlijk ook meer dan drie dingen opschrijven). 

 
1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 
Als je het lijstje hierboven bekijkt, heb je dan al een idee voor een surprise? 

 
 
                                           ja                                                                   nee 
                       Beschrijf of teken je idee:                                      Tip! Op internet vind je veel  
                                                                                                      voorbeelden van surprises. Of  
                                                                                                      misschien heeft je vader of moeder 
                                                                                                      een idee?    
 
 
Stap 2: uitzoeken 
Nu je weet wat je gaat maken is het belangrijk om uit te zoeken wat je allemaal nodig hebt om de surprise te 
maken.   

• Vul het lijstje hieronder aan met (extra) dingen die je nodig hebt. Zet een kruisje bij alles wat je al in 
huis hebt.  

 
1. schaar 

2. papier 

3. lijm  

4. __________________________________ 
5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 
 
• Bedenk in welke winkel je de dingen kan kopen die je nog nodig hebt.  
• Kijk zelf of samen met een volwassene op de kalender wanneer je naar de winkel kunt gaan om 

deze dingen te kopen. Schrijf hier de datum op: _______________________ 
 

Kruis hier 
aan welke 

stappen je al 
gedaan hebt 



	
	

	

 

 

Veel plezier! 
 

 

 

 

Meer praktische tips, info of gratis downloads? Zie www.kinderpsy.nl 

Of volg KinderPsy op Facebook & Twitter 

 
Stap 3: plannen 
Het maken van een surprise duurt meestal een paar dagen. Soms is het bijvoorbeeld nodig dat de lijm goed 
droogt. Schrijf hier de dagen op dat je aan de surprise kunt werken en wat je op die dagen wilt doen:  
 
dag:                                                                          wat ik wil doen:  
_________________________                                              ______________________________ 

_________________________                                              ______________________________ 
_________________________                                              ______________________________ 

_________________________                                              ______________________________ 

_________________________                                              ______________________________ 

 
 
Stap 4: aan de slag! 
Nu je alles in huis hebt en weet wat je moet doen, is het tijd om te beginnen. Misschien heb je op internet 
een uitleg gevonden of heb je zelf een idee hoe je de surprise gaat maken.  
 
Kom je er niet uit? Vraag dan of iemand je wil helpen.  
 
 
Stap 5: checken 
Zorg dat je elke dag even naar het stappenplan kijkt, zodat je weet wanneer je wat moet doen. Je kunt dit 
stappenplan bijvoorbeeld in je kamer hangen (tenminste, als degene die jij getrokken hebt niet bij je in huis 
woont!) of je legt het op een geheime plek neer.  
 
Ben je klaar? Ga dan nog even terug naar stap 3 om te kijken of je alles gedaan hebt wat je had 
opgeschreven.  
 


