




RAAK PIETER 

Essentieel onderdeel van de speurtocht zijn de Raam Pieten waarop we jacht maken. 
Deze Pieten maak je zelf. Dit kan door een raamtekening te maken of door een 
kleurplaat of ander knutselwerk achter het raam te hangen. 

Je kan het bij één Piet laten, maar je mag ook meerdere Pieten toevoegen. Naast de raam 
Piet kan je ook kiezen voor andere Pieten zoals de Spiekpiet, Pakjespiet, Bakkerpiet, 
Meisjespiet, Coolepiet en de Zwaaipiet. Onder SPELREGELS lees je wat we daarmee 
kunnen doen. Zorg ervoor dat je alle Pieten een duidelijk zichtbare plek geeft zodat 
wandelaars ze vanaf een afstand kunnen vinden. 

DE ZOEKPIET 
Je bent vrij om extra Pieten te 'verstoppen' waardoor je het spel wat 
uitdagender maakt voor oudere kinderen. Zo kan je ook een Piet op 
het bovenraam maken of zelfs op het autoraam van jouw auto. Om 
kinderen kenbaar te maken dat er extra Pieten verstopt zijn op 
jullie adres, maak je gebruik van de Zoekpiet. Kinderen die de 
Zoekpiet treffen weten dat ze op die plek meer Pieten kunnen vinden. Voorwaarde is dat 
de Zoekpiet duidelijk zichtbaar moet zijn voor wandelaars. In de muts van de zoekpiet 
noteer je het getal aan extra Pieten wat gevonden kan worden. 

DEELNAME BUTTON 
Om te laten zien dat je meedoet met de Pietenjacht kan je een heuse 
Pietenjacht button maken. Print de button achterin dit boek uit op A4 
formaat. Versier de button zo mooi als je kan en schrijf je naam erop. 
Knip de button langs de rand uit. Neem een stukje touw of wol en maak �--="""':;....,,:, 

daar een lus van. Plak de uiteinden van de lus met plakband aan de 
binnenkant van de uitgeknipte button. Vouw de button dubbel en plak de 
delen met hobbylijm aan elkaar. Klaar is jouw eigen Pietenjacht button! 

WIE DOET ER MEE? 
Om de Pietenjacht leuk en uitdagend te maken moet er in jouw buurt wel een Piet te 
vinden zijn. Nodig daarom zoveel mogelijk mensen uit. Dat kan op het schoolplein, 
via Social Media of met de uitnodiging achterin dit boek die je kan uitprinten om uit 
te delen in de buurt. Misschien zijn jouw buren niet zo creatief maar willen ze wel mee
doen? Maak dan samen met de kinderen meerdere Pieten en vraag of de buren deze 
willen ophangen. Hangen de Pieten klaar? Dan zoeken maar! 

DIPLOMA 
Voor het belonen van onze Speurpieten kan je achterin dit boek een officieel 
Pietenjacht diploma vinden om uit te printen. 








































