Waar is het boek van...

Sinterklaas?
Voorbereiding:
(Dit is optioneel. In het verhaal kan je de kinderen ook laten uitbeelden dat ze de pakjes opendoen)

Elk kind krijgt een stuk papier of een stuk krant.
Voorzie per kind een klein, onbreekbaar speelgoedje (bijv. duploblok).
Laat de kinderen dit inpakken en leg ze op een stapel in het midden van de ruimte.
Bij een klein aantal kinderen: laat hen meerdere pakjes maken.
Verteller: wikkel vooraf een boek in een (mooi) papier en ga er ongemerkt op zitten.

Vooraf - voorstelling Pieten
Bespreek de rollen van de verschillende Pieten d.m.v. een vraaggesprek met (de)
kind(eren): vb. wat zou een Snoeppiet doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pietenbaas: is de baas van alle Pieten, hij zorgt ervoor dat de andere Pieten
niet al te veel gekke streken uithalen.
Keukenpiet: maakt het eten klaar voor Sint en de Pieten.
Huispiet: ook het huis van Sinterklaas moet netjes gehouden worden. Hij
poetst de kamers en wast de kleren van de Sint en de Pieten.
Bootpiet: zorgt ervoor dat de boot van Sinterklaas altijd tiptop in orde is.
Wegpiet: er zijn zoveel huizen en straten! Deze Piet weet overal de weg.
Inpakpiet: niet alle maar sommige pakjes worden mooi ingepakt. Daar zorgt
deze Piet voor.
Postpiet: Sint krijgt enorm veel brieven! Hij help ze te beantwoorden.
Snoeppiet: zorgt voor al het lekkers (en snoept er soms zelf van).
Piet Paard: verzorgt het paard van Sint. Hij geeft het water en eten én
borstelt het elke dag.
Pakjespiet: zijn de sterkste Pieten die de Sint helpen om alle pakjes te
dragen.

Optie
Bij een grote groep kinderen, kan je elk kind een andere Pieten-rol geven: Pietenbaas, Keukenpiet, Huispiet, Bootpiet, Wegpiet, Inpakpiet, Postpiet, Snoeppiet, Piet
Paard en de overige kinderen zijn Pakjespieten. Bij minder kinderen pas je het aantal
rollen aan, maar voorzie zeker een Keukenpiet.

Waar is het boek van...

Sinterklaas?
Het verhaal (deel 1):

(Vertel luid en traag het beweegverhaaltje, de kinderen voeren de bewegingen uit.
Elke beweging staat in het vet gedrukt.)
‘Goeiemorgen, wat gebeurt er? Wat een kabaal zo vroeg in de ochtend!’ bromt
Sinterklaas. Hij rekt zich uit en gelooft zijn ogen niet. Rond zijn bed hebben zich een
heleboel Pieten verzameld: Pietenbaas, Keukenpiet, Huispiet, Bootpiet, Wegpiet,
Inpakpiet, Postpiet, Snoeppiet, Piet Paard en wel 10 Pakjespieten!
Ze staan allemaal kaarsrecht, naast elkaar.
De Pieten zijn helemaal door het dolle heen.
Ze springen in het rond, van het ene been, op het andere been.
‘Opstaan, Sinterklaas!’ roepen ze luid.
‘Lieve Sint, Je moet echt vlug opstaan want we moeten heel dringend beginnen met
pakjes maken voor alle brave kinderen! En dat zijn er dit jaar echt héél veel, want we
hebben heel veel mooie brieven en tekeningen gekregen.’, zegt Postpiet.
Alle Pieten springen van blijdschap heel hoog in de lucht.
‘Goed, goed!’ zegt Sint.
Hij komt uit zijn bed, maar omdat hij al wat ouder is, gaat dit niet zo vlug.
‘Kijk Sinterklaas, zo moet je dat doen!’, roepen de Pieten. Alle Pieten gaan op hun
rug op de grond liggen en springen als een pijl overeind. Ze draaien ook nog even
met de ene arm, dan de andere arm en schudden daarna met het ene been en
dan het andere been.
‘Ok!’, zegt Sint, ‘maar eerst ga ik me aankleden, geef me mijn broek, mantel en mijter.’
‘Broek, mantel en mijter!’, roepen de Pieten en ze kloppen op hun billen, schouders
en hoofd.
‘En ik heb zo’n grote honger!’, zegt Sint.
‘Eten!’, roepen de Pieten en ze wrijven over hun buikjes.
‘Komt in orde Sinterklaas.’, zegt Keukenpiet en hij maakt voor iedereen lekkere
een boterham. De Pieten smikkelen en smullen.
(vervolg op volgende pagina!)
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Het verhaal (deel 2):
Na het eten roept Huispiet: ‘wat een rommel is het hier in huis geworden! Jullie moeten
me helpen, samen gaat het sneller.’
De Pieten kuisen de ramen, stofzuigen en poetsen dat het een lieve lust is.
Maar ook de andere Pieten konden nog wel wat hulp gebruiken:
Piet Paard wil dat alle Pieten oefenen met paardrijden. Bootpiet wil dat alle Pieten
mee een stukje gaan varen. Wegpiet loopt kriskras door het huis en vraagt alle
Pieten om hem te volgen. Postpiet wil dat alle Pieten een briefje schrijven naar de
kinderen. Zij schrijven met hun vinger in de lucht. Snoeppiet laat alle Pieten snoepjes in het rond strooien!
‘Nu zijn we klaar.’, zegt Sint.
‘Pietenbaas, kan je mij het grote boek eens geven waarin ik alles opschrijf over de
brave kinderen, de cadeautjes en het snoep dat ik dit jaar ga uitdelen?’
Pietenbaas speurt de kamer af naar het Grote Pakjesboek.
‘Oei’, zegt Pietenbaas, ‘ik kan het nergens vinden!’
De Pieten gaan op zoek: onder de zetel, onder de tafel, in de keuken, in de
gang en achter de kast. Werkelijk overal snuffelen ze rond, maar nergens is het
boek te vinden.
‘Dat is raar’, zegt Sint. ‘Waar kan dat boek gebleven zijn? Misschien tussen alle pakjes?’
De Pieten openen de pakjes. (de verteller staat ondertussen recht)
‘Gevonden!’ roept Huispiet.
‘Inpakpiet, wat heb je nu gedaan?’ vraagt hij.
‘Je hebt het boek van de Sint ook ingepakt, samen met de andere pakjes voor alle
brave kinderen!’
De Pieten rollen van het lachen over de grond!
En Sinterklaas?
Die is natuurlijk heel blij dat hij zijn Grote Pakjesboek heeft teruggevonden!

