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Kijk op www.kwintessens.nl/kalender
voor materiaal bij andere bijzondere 
dagen.

Dit materiaal is onderdeel van de
Kalender voor bijzondere dagen

van Kwintessens.

Elk jaar wordt op 11 november Sint-Maarten gevierd.

Kinderen gaan met lampionnen langs de deuren,

zingen een liedje en krijgen wat lekkers.

Sint-Maarten
11
NOV

Met leuke opdrachten voor onder-, midden- en bovenbouw.
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Over dit feest

Sint-Maarten

 Herkomst Van oorsprong katholiek, tegenwoordig vooral een wereldlijk feest.

 Waar  Sint-Maarten wordt gevierd in delen van Nederland, België, Noord-
Frankrijk, Hongarije, Duitsland en op het eiland Sint Maarten.

 Wanneer 11 november, de gedenkdag van de heilige Martinus.

 Achtergrond  Martinus van Tours leefde van het jaar 316 tot 397. Hij begon als soldaat 
in het Romeinse leger, maar werd al snel een verkondiger van het 
christelijke geloof. Hij viel op door zijn goede daden voor arme mensen. 
In 371 werd hij bisschop van de Franse stad Tours.

 Praktisch  Op 11 november gaan kinderen met lampionnen langs de huizen. Ze 
zingen liedjes en krijgen wat lekkers.

In dit materiaal wordt het feest van Sint-Maarten uitgelegd in de 
vorm van vragen en antwoorden. U kunt het op verschillende 
manieren gebruiken:

• Speel de vragen en antwoorden voor de klas uit, waarbij u de 
vragen stelt en kinderen de antwoorden geven.

• Laat de kinderen in groepjes het materiaal doornemen: één 
kind stelt de vragen, de anderen geven om de beurt een 
antwoord.

• Gebruik de vragen en antwoorden voor uw eigen uitleg over 
het feest.

De vragen en antwoorden worden afgewisseld met activiteiten. 
Op de laatste bladzijde vindt u een verhaal om klassikaal te 
vertellen.
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Wat gebeurt er met Sint-Maarten?
Kinderen gaan in het donker in groepjes langs de deuren. Met een lampion in de hand bellen ze aan en 
als er opengedaan wordt, zingen ze een liedje. Als beloning krijgen ze snoep.
In veel plaatsen is er ook een optocht met lampionnen.

Waarom heet het Sint-Maarten?
Dat heeft te maken met iemand die lang geleden leefde: Martinus (ook wel Maarten genoemd). 

Wie was Sint-Maarten?
Een soldaat in het Romeinse leger, in de vierde eeuw na Christus. Hij deed veel goede dingen voor 
mensen die het moeilijk hadden. 

Welke goede dingen heeft 
Maarten gedaan?
Hij deelde met mensen die weinig 
hadden. Zo sneed hij bijvoorbeeld zijn 
eigen mantel in tweeën en gaf de helft 
aan een arme bedelaar.

Waarom staat er ‘Sint’ voor zijn 
naam?
Sint betekent heilige. Maarten werd 
door de katholieke kerk heilig verklaard 
vanwege alle goede dingen die hij 
gedaan had. In verschillende landen zijn 
er ook kerken naar hem genoemd.

Waarom wordt het gevierd op
11 november?
Omdat dat de sterfdag van Sint-Maarten 
is.

Soldaat
Laat de kinderen even als soldaten door de 
klas lopen, netjes in de rij. Vertel dan: Maarten 
was ook een soldaat, maar hij deed sommige 
dingen anders dan de anderen. Als er een 
bedelaar langs de weg zat, gingen de andere 
soldaten verder, maar Maarten bleef staan en 
ging naar de bedelaar toe.
Laat de kinderen voordoen hoe dat eruitziet.

Toneelstukje
Maak een toneelstukje over het verhaal van 
Sint-Maarten (zie bladzijde 5). 
Bedenk wat hij gezegd zou kunnen hebben 
en hoe de bedelaar reageert. Misschien zijn 
er ook omstanders die zien wat de soldaat 
doet. Hoe reageren zij?
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Welke liedjes worden met Sint-
Maarten gezongen?
Er zijn verschillende oude liedjes die bij het 
feest horen. ‘Sint-Maarten, Sint-Maarten, de 
koeien hebben staarten’ en ‘Elf november is 
de dag’ zijn waarschijnlijk de twee bekendste 
liedjes. 
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Sint-Maartenlied 1
Oefen een Sint-Maartenlied en bedenk er 
bewegingen bij:

Sint-Maarten, Sint-Maarten,
de koeien hebben staarten,
de meisjes hebben rokjes aan,
daar komt Sinte-Maarten aan!

Jouw eigen Sint-Maartenrap
Schrijf je eigen Sint-Maartenrap.
Maak in de rap duidelijk waarom Sint-Maarten 
vandaag nog een voorbeeld voor mensen 
kan zijn.

‘Dat mijn lichtje branden mag…’
Maak een lampion. Op internet zijn veel leuke 
tips en suggesties te vinden.

Elf november is de dag 
Zing samen het volgende liedje:

Elf november is de dag 
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
elf november is de dag
dat mijn lichtje branden mag.
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Voorleesverhaal

Sint-Maarten
Het was een strenge, koude winter. 
Een groep Romeinse soldaten reed op paarden door het bevroren landschap. 
Ze hadden haast: voor het donker moesten ze binnen de stadsmuren zijn. 
De paarden ademden wolkjes uit in de koude winterlucht. De soldaten hadden het 
warm genoeg in hun warme mantels, maar hun handen en gezicht waren koud. 
Een van die soldaten was Maarten. Hij was een kind van rijke ouders en had carrière 
gemaakt in het leger van de keizer.

Toen Maarten en de anderen vlak bij de stadspoort waren, zagen ze een arme bedelaar 
langs de kant van de weg zitten. De man had het koud en was er slecht aan toe. 
‘Stop!’ riep Maarten tegen de andere soldaten, maar ze stopten niet. 
Maarten liet zijn paard wel stoppen. Hij sprong van zijn paard en liep naar de arme 
bedelaar. Zonder iets te zeggen pakte hij zijn zwaard. De bedelaar schrok en hield 
zijn handen beschermend boven zijn hoofd, omdat hij 
bang was dat Maarten hem iets aan wilde 
doen. Maar dat was niet nodig.

Met een snelle beweging trok Maarten zijn 
mantel uit en sneed hem met zijn zwaard in 
tweeën. Hij gaf de arme bedelaar de helft 
van zijn mantel en hield zelf de andere helft. 
Toen ging hij verder naar de stad.

Die nacht had Maarten een droom. In zijn 
droom zag hij Jezus, gekleed in een halve 
mantel. ‘Wat je voor die bedelaar gedaan 
hebt, heb je ook voor mij gedaan,’ zei Jezus.

Diezelfde nacht nog bekeerde de Romeinse 
soldaat Maarten zich tot het christendom. 
Later werd hij door de katholieke kerk heilig 
verklaard: Sint-Maarten.  


