
 

 
HOOR DE WIND WAAIT 
Een muzikaal lesprogramma bij het logeerkasteel van Sinterklaas 
 

Kasteel Heeswijk is ook dit jaar weer het logeerkasteel van Sinterklaas en voor het eerst openen de kasteeldeuren 
zicht speciaal voor scholen. Een uitje dat kinderen uit groep 1 t/m 5 de gelegenheid biedt om een uniek kijkje achter 
de schermen te nemen op het kasteel van Sinterklaas.  
 
Hoor de wind waait is een muzikaal schoolprogramma over verhalen, geluiden en liedjes in het kasteel van 
Sinterklaas. Het zingen in de keuken, de krakende pietenschoenen op het dak en wist je dat je zelfs muziek kunt 
maken met de hoefijzers van Ozosnel? 
 
Een intiem uitje gericht op muziek en erfgoed in het eeuwen oude Kasteel Heeswijk.   
 
 

Uitleg docent 

Het lesprogramma is opgebouwd uit twee delen: de voorbereiding in de klas en het bezoek aan Kasteel 
Heeswijk. De lesbrief is praktisch ingesteld en bevat diverse opdrachten binnen de niveaus van groep 1 t/m 
5. Het liedje en de korte luisterverhalen zijn de basis van de lesbrief, de opdrachten zijn naar eigen inzicht 
in te zetten waardoor er te variëren is in niveau en tijdsduur. 
 

Lesbrief 

Met behulp van de lesbrief wordt het bezoek aan Kasteel Heeswijk voorbereid.  
 
Liedje 
Muziek en geluiden spelen een hoofdrol Hoor de wind waait. Een liedje kan uiteraard niet ontbreken. Het 
Sinterklaasliedje wordt aangeleverd in een ingezongen versie en een instrumentale variant. 
 
Muzikale activiteit 
Leer samen met de kinderen het liedje en verdiep de muzikale kennis met diverse activiteiten gericht op de 
kerndoelen: luisteren, muziek maken en muziek vastleggen.  
 
Raad de geluiden 
In het kasteel van Sinterklaas is er de hele dag van alles te horen. Speel de PietenGeluidenquiz en raad 
welke geluiden jullie horen. De PietenGeluidenquiz is in twee niveaus te spelen. 
 
Verhalen uit het kasteel 
Ozoslim, een nieuwsgierige Piet die als een heuse Willem Wever in de wereld van Sinterklaas duikt, vertelt 
jullie alles over het reilen en zeilen op het kasteel. In korte podcasts wordt een vraag gesteld en 
beantwoord. De vragen gaan over Sinterklaas en de Pieten maar ook over Kasteel Heeswijk en over het 
museum. 
 
Kerndoelen 
Kerndoel 54 – Muziek 
Zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen   
 
Kerndoel 56 – Cultureel erfgoed 
Oude gebouwen, tradities, gedragsregels kunstwerken 



 

 
 
 

Bezoek 
 
Een schoolbezoek aan Kasteel Heeswijk is uniek en intiem. Er zijn geen andere schoolklassen op het 
moment dat jullie aanwezig zijn, wat het overzichtelijk maakt en je echt het gevoel geeft dat je stiekem een 
kijkje achter de schermen kunt nemen. Sinterklaas en de Pieten zijn aan het werk en dus niet zichtbaar op 
het kasteel aanwezig. Maar als je je oren spits dan hoor je wel degelijk dat er geleefd en gewerkt wordt op 
het kasteel. 
 
Via een audiotour krijgen jullie een rondleiding en door het kasteel heen zijn er gastheren en -dames die 
jullie extra informatie kunnen geven en jullie vragen beantwoorden.    
 
Programma 
Jullie hebben ongeveer anderhalf uur de tijd om rond te lopen door het kasteel. Houdt er rekening mee dat 
je vanaf de parkeerplaats 10 minuutjes over de oprijlaan wandelt voor je het kasteel bereikt. 
 
De muzikale activiteiten uit de lesbrief zijn geschikt om tijdens het wandelen vast in de sfeer te komen.   
 
 

Praktische informatie 
 
Duur 
Geschatte tijd: 
1 uur voorbereiding op school 
1,5 uur op locatie 
 
Wanneer 
16 november t/m 5 december 
Iedere dinsdag t/m vrijdag  
Start om 9.30 uur 
 
Tarief 
€5,- per kind 
Begeleiders/rij-ouders mogen gratis naar binnen 
 
Voor wie 
Basisscholen: groep 1 t/m 5 
Buitenschoolse opvang 
 
Reserveren en meer informatie 
Aanmelden kan via: info@kasteelheeswijk.nl Inschrijving is mogelijk tot 1 oktober 
Meer informatie: (0413) 29 20 24 
 
 

http://info@kasteelheeswijk.nl/

