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THEMA’S:
• Sinterklaas en zijn Pieten
• Kleuren
• Op reis gaan

Een grappig en spannend sinterklaasverhaal over bontgekleurde Pieten die lekker
doen waar ze zin in hebben. Voor kinderen
vanaf 4 jaar.
Bij deze lesbrief horen verschillende bijlagen:
• Kleurpieten
• Koffer van Sint
• Chocoladeletters

SAMENVATTING:
Sinterklaas gaat op vakantie! Stoombootpiet Scrabadoelie krijgt voor een weekje de leiding over de
Bakpieten, Waspieten, Rijmpieten en de Inpakpieten. Vol goede moed begint Scrabadoelie aan deze
belangrijke taak, maar het blijkt helemaal niet zo
makkelijk om op een goede manier de baas te
zijn over al die ondeugende Pietjes. Binnen de
kortste keren loopt alles in het honderd. En
dan komt Sinterklaas ook nog eens eerder
terug van vakantie … Lukt het Scrabadoelie
om het allemaal op tijd weer op te lossen?
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• Bekijken ze de afbeeldingen?
• Reageren ze op de tekst?
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Geven ze bijvoorbeeld antwoord
als er een vraag wordt gesteld?

• Begrijpen ze waarom het jongetje

(nog) niet naar het neuzenfeest kan?

TIPS OM PER BLADZIJDE TE BESPREKEN
Pagina 1 - 2

Pagina 3 - 4
og voordat Scrabadoelie iets kan zeggen,
is Sinterklaas al verdwenen.
Hij moet even rustig gaan zitten.
Wat is er zojuist gebeurd?
Sinterklaas is op vakantie en ik ben nu
gewoon even de baas over 328 Pieten.

No problemo! … denk ik.
Gewoon rustig ademhalen en niet in paniek raken.
Eerst maar eens de tips doorlezen.

crabadoelie staat in de warme zomerzon
het dek van de stoomboot te schrobben.
Dan hoort hij plots zijn telefoon: Zie ginds komt de stoomboot …
Hij neemt op.

‘Dag Sinterklaas …
Nu meteen?
Tuurlijk.
Ik kom eraan.’

‘Nou, Sinterklaas, dat vind ik …
eh … dat is nogal … eh …’
‘Prima! Dat is dan geregeld!
Hier ligt mijn rode sinterklaasboek
en dit is een briefje met enkele tips.
Tot zien…aasappel!’

Even later staat hij in de werkkamer van Sinterklaas.
‘Luister, Scrabadoelie,’ zegt Sinterklaas, ‘ik ga op vakantie.
En nu zou ik het fijn vinden als jij hier een weekje de leiding
over wilt nemen. Wat denk je ervan?’

• ‘Schrobben’, wat is dat?
Kun je voordoen hoe dat eruitziet?
• Hoeveel Pieten tel je op deze platen?
• Eén van de letters lijkt wel van chocola,
er is een hapje uit. Weet je welke letter dat is?
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• Hoeveel is 328? Passen zo veel Pieten
in jouw slaapkamer? In je huis?
• Zie je Sint, door het raam, op zijn paard zitten?
Waar gaat hij heen, denk je?
• Op het gele lijstje staan de getallen 1 tot en met 4.
Kun je hardop tellen?
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Pagina 5 - 6

ls eerste stuurt Scrabadoelie
een sms’je naar alle Pieten.
Geloof het of nie, Sinterklaas is op vakantie.
Heb je een vraag? Ik hoor het graag.
Hasta luego, Scraba
Binnen vijf minuten staat Scrabadoelie
al voor Hoofdbakpiet Eduardo.
‘Ik heb eens zitten denken … is het misschien een idee om …’

Pagina 7 - 8
‘Nee!’ zegt Scrabadoelie beslist. ‘Dat is géén goed idee!’
‘Prima, dan wacht ik wel tot Sinterklaas terug is
om te vertellen over de Dobbels.’
‘Dobbels?’ vraagt Scrabadoelie nieuwsgierig.
‘Dobbels, ja!’ zegt Eduardo. ‘Dat zijn vierkante pepernoten.
Net zo groot als een dobbelsteen.
Superorigineel én prima geschikt om torentjes mee te bouwen.
Grandioos idee, al zeg ik het zelf.’
Eduardo ziet dat Scrabadoelie begint te twijfelen.
‘Weet je wat? Als jij nou ja zegt, noemen we ze niet Dobbels,
maar ScrabaDobbels!’
Op slag is Scrabadoelie de waarschuwing van Sinterklaas vergeten.
Hij kan alleen nog maar ja knikken.
Wat een fantastisch idee van
de Bakpieten!

e volgende morgen staat Waspiet Moira
ineens voor zijn neus.
‘Wij, de Waspieten, hadden gedacht om,
net als Sinterklaas, een paar daagjes weg te gaan.
Met de stoomboot. Kan dat?’
‘Geen denken aan!’ roept Scrabadoelie.
‘En trouwens, er is maar één Piet die de boot kan besturen,
en dat ben ik!’
‘Juist,’ zegt Moira, ‘en daarom ga jij met ons mee.’
‘Ik? Met jullie mee? Ik dacht het niet.’
‘Nou, dan vertel ik Sinterklaas dat jij vorig jaar
de sleutel van de kluis bent verloren.’

Even weet Scrabadoelie niet wat hij moet zeggen.
Hij denkt lang en diep na.
Als ik nu meega op de boot is iedereen blij.
Sinterklaas hoort niets over de sleutel
en de Waspieten hebben een minivakantie.
Ik zorg gewoon dat de Rijmpieten en de Inpakpieten
goed aan het werk zijn, dan kan ik best even weg.
‘Oké, Moira,’ zegt Scrabadoelie na een tijdje,
‘ik ga mee, máár … niet langer dan drie daagjes.’
Moira vliegt Scrabadoelie om zijn nek.

‘Je bent een echte vriend!’

• Wat zijn de Pieten allemaal aan het bakken?
• Welke vorm hebben de pepernoten die je in
de winkel koopt? Hoe komen ze aan die vorm?
• Wat is ‘twijfelen’? Twijfel jij weleens?

• Wat nemen de Pieten mee op vakantie?
• Wat moeten Waspieten eigenlijk doen?
• Zie je op deze plaat ook letters die je kent?

Pagina 9 - 10

Pagina 11 - 12

e deur van de Rijmpieten staat
op een kiertje. Er hangt een briefje op.
Scrabadoelie glipt naar binnen.

Na een tijdje gaat de deur een klein stukje open.
Hij ziet het hoofd van Enzo en daarachter
een hoge stapel ingepakte cadeaus.
‘Zó, jullie hebben al hard gewerkt.’
‘Ja, we hebben al heel veel gespeel…
eh, ik bedoel … speelgoed ingepakt, ja!’

‘Super,’ zegt Scrabadoelie.
‘Ik wilde alleen even zeggen dat ik een paar daagjes
op vakan… eh … zakenreis ben.’

enmaal op volle zee komt Scrabadoelie
ook een beetje tot rust.
Hij geniet van de zon, net als de Waspieten,
die op het dek liggen te luieren.
Halverwege de middag haalt hij de gedichtjes
en de rode verbeterpen uit zijn tas en zet zijn bril op.

Waar is mijn telefoon?
Ik zal Hoofdrijmpiet Sjimmie eens even zeggen wat ik
van de rijmpjes vind. Geen bereik. Ook dat nog.
Alle smeltende chocoladeletters nog aan toe!
Waarom heb ik ook niet beter naar Sinterklaas geluisterd?
Morgenvroeg draai ik de boot meteen om!

Dit heerlijke geurtje is voor Greetje, want zij laat graag een scheetje
Deze roze onderbroek is voor Shaye, hopelijk heb je geen last meer van diarree
Een stinkende nepdrol voor ondeugende Sil, omdat Sint weet dat je die graag wil
Van deze harige nepspin, lieve Loek, plast je moeder vast in haar broek

Wel alle pimpelpaarse pepernoten! denkt Scrabadoelie.
Hij ziet een grote stapel gedichtjes
op de tafel van de Hoofdrijmpiet liggen.
Als ik die nu meeneem, kan ik ze op de boot
alvast doorlezen. Hij schrijft snel een briefje
voor Rijmpiet Sjimmie en legt dat op zijn
bureau.
Ben even met de stoomboot op volle zee.
Gedichtjes zijn met mij mee.
Saludos, Scraba
Bij de Inpakpieten is de deur dicht. Hij klopt aan.
‘Wacht! Niet binnenkomen,’ schreeuwt Enzo.
Scrabadoelie hoort een hoop gestommel
en gerommel, geschuif en gestapel.

• Wat rijmt er nog meer op ‘vlakbij’?
• Wat hebben de Inpakpieten gedaan?
• Sommige Pieten hebben zich verstopt,
kun je ze allemaal vinden?

• Wat is ‘luieren’? Kun je voordoen hoe dat eruitziet?
• Kun je zelf een gek rijmpje bedenken met je eigen
naam?
• Hoeveel vlaggetjes tel je hier?

Pagina 14 - 15

Pagina 16 - 17
ls hij na drie dagen peddelen bijna thuis is,
krijgt hij een sms’je van Sinterklaas.

e volgende morgen klautert Scrabadoelie
al vroeg omlaag naar het kolenhok.
Snel wat kolen bijgooien, flink het vuurtje opstoken
en dan weer op volle kracht terug naar huis!
Maar als hij de deur van het kolenhok opent,
krijgt hij de schrik van zijn leven.
Het hele kolenhok is leeg.
De boot is niet in beweging te krijgen.
‘Ik had ook nooit naar jullie moeten luisteren,’
roept hij boos naar de Waspieten.
‘Ik wil het altijd iedereen naar de zin maken
en nu is het een grote puinhoop.

‘Neem het eenpersoonsroeibootje,’ stelt Ilia voor.
Dat is warempel een prima idee.
‘Wij wachten hier wel op hulp,’ zegt Silke
en ze geeft hem een grote zak pepernoten
en drie chocoladeletters mee voor onderweg.
Zo snel als hij kan, springt Scrabadoelie
in het bootje en begint aan de terugtocht.

Beste Scrabadoelie, ik ben morgen alweer terug – lekker vlug!
Nog fijn even genieten. Groetjes aan alle Pieten. Sint

‘Morgen!’ roept Scrabadoelie in paniek.
Morgen al.
‘Rustig blijven,’ zegt hij tegen zichzelf.
Thuis is alles vast en zeker goed gegaan.
Maar als hij zijn bootje even later aan land trekt,
ziet hij donkere wolken uit de keuken komen.
‘Wat is er gebeurd?’ vraagt hij binnen aan Eduardo.
‘Een klein ovenbrandje. Niets om je zorgen over te maken.’

‘Hoe ver zijn jullie met de ScrabaDobbels?’
‘Heel ver. We hebben al tien zakjes klaar!’
‘ál tien zakjes,’ schreeuwt Scrabadoelie.
‘Pás tien zakjes zul je bedoelen!’
‘Ja, ho eens,’ sputtert Eduardo, ‘wij konden ook niet
weten dat ze tijdens het bakken door de hitte hun vorm
zouden verliezen. Nu moeten we ze een voor een met
de hand vierkant vijlen.
En dat kost tijd, Scrabadobbel … eh … doelie.’
‘Maar we hebben geen tijd.’ Scrabadoelie tikt
snel wat cijfertjes in op zijn rekenmachinetje.
‘We lopen namelijk al 124.834 peperno… ik bedoel,
ScrabaDobbels achter op schema.’

Help.

Wat moet ik doen?’

• Wat zou een ‘kolenhok’ zijn?
• Waar gaat Scraba heen?
• Wat zie je allemaal in de zee zwemmen?

• Wat is ‘peddelen’? Kun je voordoen hoe dat eruitziet?
• Als je 10 zakjes hebt, met in elk zakje 10 pepernoten,
hoeveel pepernoten heb je dan?
• Wat is de oplossing voor het probleem?
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Pagina 18 - 19

Pagina 20 - 21

p weg naar de Inpakpieten komt
Scrabadoelie langs de waskamer. De deur staat
wagenwijd open en hij ziet wel honderden vieze,
ongewassen pietenpakken liggen. Zelfs de gangen
liggen er vol mee. Wat een bende.
Misschien kunnen de Inpakpieten helpen, denkt hij,
die zullen ondertussen wel klaar zijn met inpakken.
Zonder te kloppen zwiert hij de deur
van de inpakkamer open.

Tweeëntwintig verbaasde en
verraste Inpakpieten staren hem aan.
Dan valt Scrabadoelies mond
wagenwijd open. De Inpakpieten
zijn druk bezig … met spelen!
Ze hebben treintjes opgezet,
zitten computerspelletjes te spelen
of zijn druk aan het kleuren en tekenen.
Ze hebben niets ingepakt,
maar juist alles uitgepakt.
‘Maar …’ stamelt Scrabadoelie terwijl
hij naar zijn rekenmachinetje kijkt,
‘jullie hadden al 3.138 cadeautjes
ingepakt moeten hebben.

Wat een ramp …’

Ik heb het Grote Boek van Sinterklaas
op de boot laten liggen!
Dat kan er ook nog wel bij!
Alles is mislukt.
Er zijn veel te weinig ScrabaDobbels.
De rijmpjes zijn niet te gebruiken.
De was is al dagen niet gedaan
en is er nog niet eens één cadeautje ingepakt.
Sinterklaas zal vast ontzettend teleurgesteld zijn.
Hoe kan ik dit nog oplossen?

e deur van de Rijmpieten loopt hij voorbij.
Die spreek ik later wel, denkt hij.
Ik moet eerst rustig nadenken.
En hij loopt naar de werkkamer van Sinterklaas.
Het eerste wat hij ziet, is het lege bureau.

O nee, het boek.

• Hoeveel Pieten tel je hier? Kun je ze alle 22 vinden?
• Hoe ziet het eruit als je mond ‘wagenwijd’ openstaat?
Kun je de deur ook wagenwijd openzetten?
• Wat is de oplossing voor het probleem?

• Hoeveel dobbels tel je?
• Wat moet Scraba doen om de problemen
op te lossen?
• Wat is ‘teleurgesteld’?
Ben jij weleens teleurgesteld geweest?

Pagina 22 - 23

Pagina 24 - 25

an denkt hij ineens aan het briefje van Sinterklaas.
Bij grote problemen: kijk in mijn blauwe boek.
Snel pakt hij het boek uit de kast en bladert naar de P van Problemen.
Iets vervelends aan de hand? De Regenboogpieten helpen je uit de brand. Bel snel!
Tien minuten na het telefoontje ziet het hele huis rood, oranje, geel,
groen, blauw, indigo en violet van de Regenboogpieten.
Twee Pieten vertrekken vliegensvlug met een speedboot vol met
kolen naar de stoomboot om de Waspieten op te gaan halen.

De rest gaat als de wiedeweerga pepernoten bakken,
rijmpjes schrijven en cadeaus inpakken.
En om alle pietenpakken zo snel mogelijk schoon te krijgen,
hebben de Regenboogpieten maar twee dingen nodig:
het privézwembad van Sinterklaas én heel veel waspoeder.
De volgende morgen is alles klaar.
Zelfs de boot, met de Waspieten én het boek,
is op tijd terug. Dan gaat de bel.

• Wat doen de Regenboogpieten?
• Ken jij alle kleuren van de regenboog?
(rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet)
• Wat betekent ‘vliegensvlug’ en ‘als de wiedeweerga’?
Kun jij als de wiedeweerga naar de andere kant van
de kamer gaan? En vliegensvlug weer terugkomen?
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‘
ag Sinterklaas! Hoe is uw vakantie geweest?’
‘Prima, Scrabadoelie, werkelijk waar fantastisch!’
Als hij weer achter zijn eigen, vertrouwde bureau zit,
kijkt hij Scrabadoelie aan.
‘En … is hier alles goed gegaan?’
‘Nou, Sinterklaas …’ en dan komen ineens de tranen.
Sinterklaas staat op en slaat zijn arm om Scrabadoelie heen.
‘Alles is fout gegaan, Sinterklaas. Alles, maar dan ook echt álles.’
‘Maar Scrabadoelie, denk je dat bij mij altijd alles meteen goed gaat?
Hier gaan de hele dag door dingen mis.
Daarom heb ik ook dit blauwe sinterklaasboek geschreven.’

‘Dus u bent niet teleurgesteld?’
‘Teleurgesteld?
Ik ben juist erg trots op jou!

Het ziet er hier pico bello uit!
Je hebt het allemaal prima opgelost.
Dát vind ik pas knap!
Als ik volgend jaar nog eens op vakantie ga,
mag jij weer de leiding overnemen. Goed?’
‘Nou, Sinterklaas, mag ik daar misschien
nog een nachtje over slapen?
Ik ben namelijk héél, héél, héél erg moe …’

• Wat is ‘pico bello’? Wat bedoelt Sinterklaas daarmee?
• Wat had de Sint allemaal bij zich op vakantie?
Wat zit er in zijn koffer, denk je?
• Heeft Scraba het nou goed gedaan, of niet?
Wat zou jij anders doen als jij de baas van de
Pieten was?
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SUGGESTIES VOOR NA HET LEZEN VAN HET BOEK.
•
Op het schutblad van het boek staat een Piet met vlaggetjes. Kijk samen naar de
vlaggetjes en benoem de kleuren. Hebben de kinderen door dat de volgorde van de
vlaggetjes steeds dezelfde is? Maak eenvoudige reeksen met speelgoed,
bijvoorbeeld: auto – legoblokje – auto – legoblokje – etc.

KLEUREN VAN DE REGENBOOG

•
De Pieten in het boek hebben allerlei kleuren. Print de kleurpieten uit de bijlage en
knip ze uit. Benoem samen de kleuren van de Pieten. Zoek voorwerpen die dezelfde kleur
hebben en leg die bij het juiste kaartje.
•
Print nog een set van de kleurpieten, en plak alle kaarten op stevig papier. Speel
memory met de kleurpieten. De Pieten zijn precies hetzelfde, alleen de kleuren zijn anders. De kinderen moeten dus heel goed kijken en de kleuren onthouden!
•
Speel ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’: neem een voorwerp in de ruimte in gedachten, en
zeg dan ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is …’ Benoem de kleur en laat de kinderen
raden welk voorwerp wordt bedoeld.
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OP REIS

•
Print de koffer van Sint uit de bijlage. Sinterklaas gaat een paar dagen weg. Wat
neemt hij allemaal mee? Laat de kinderen in de koffer tekenen wat hij allemaal meeneemt. Laat ze er eventueel de woorden bij schrijven of stempelen.
•
Geef de kinderen een tijdschrift en de koffer uit de bijlage. Nu gaan de Pieten op
vakantie, en ze nemen allerlei gekke dingen mee. Laat de kinderen plaatjes uit het tijdschrift knippen en in de koffer plakken. Het moeten dingen zijn die niet echt kunnen,
voorwerpen die niet in de koffer passen: met Pieten mag het lekker gek!
•
Speel het spel ‘Ik ga op reis, en ik neem mee’. Begin zelf, en zeg: ‘Ik ga op reis, en
ik neem mee: een koffer’. Nu is de volgende speler aan de beurt. Die zegt: ‘Ik ga op reis,
en ik neem mee: een koffer en een tandenborstel’. Zo wordt de zin elke keer uitgebreid.
Hoeveel woorden kunnen de kinderen onthouden? Als iemand iets vergeet, begint het
spel opnieuw.
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ALLE PIETEN
•
Sinterklaas heeft voor Scraba een lijst gemaakt. De kinderen gaan ook een lijst maken. Waar zouden ze een lijst voor kunnen gebruiken? Ze kunnen bijvoorbeeld een 		
boodschappenlijstje maken, of een verlanglijstje. Ze schrijven steeds een getal en tekenen, plakken of schrijven er een woord of voorwerp bij. Speelgoedfolders en tijdschriften
kunnen hierbij ook handig zijn!
•
De Bakpieten hebben een geweldig idee: ze bakken pepernoten in de vorm van een
dobbelsteen! Bak samen met de kinderen pepernoten. Laat ze eerst helpen het deeg te
maken. Kneed een deeg van 150 gram koude boter, 125 gram donkerbruine basterdsuiker, 10 gram speculaaskruiden, 250 gram zelfrijzend bakmeel en 4 eetlepels melk. Laat
het deeg even rusten in de koelkast. Rol er daarna kleine balletjes van, laat de kinderen
ook eigen kleine vormen bedenken. Bak ze 15-20 minuten in een oven van 170 graden.
•
De Rijmpieten maken er een potje van. Bedenk woorden die rijmen op je eigen
naam. Wat rijmt er allemaal op Sint? En op Piet? Als je samen Sinterklaasliedjes zingt,
laat dan steeds het rijmwoord weg. Weten de kinderen welke woorden in het liedje rijmen?
•
Neem een aantal voorwerpen en pak ze in met Sinterklaaspapier. Denk bijvoorbeeld aan een knuffel, een auto, een potlood, etc. Laat de kinderen nu raden wat er in het
pakje zit. Ze kunnen voelen of het hard of zacht is, ze kunnen de vorm beschrijven. Nu
mogen ze het pakje uitpakken om te zien of het klopt!
•
Spaar lege doosjes, pak ze in met Sinterklaaspapier. Laat met deze pakjes een
hoge toren bouwen, net zoals de Inpakpieten hebben gedaan. Lukt het? Hoe hoog wordt
de toren? Hoe kan de toren nog hoger worden?
•
Nu Sint op vakantie is, mag Scraba in zijn kantoor werken. Laat de kinderen het
kantoor van Sinterklaas namaken. Neem een oud toetsenbord, leg wat vellen papier of
lege boeken en schrijfspullen neer. De tekeningen die kinderen hebben gemaakt, komen
aan de muur te hangen. Maak een gewone stoel bijzonder door er een kleed overheen te
hangen.
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LETTERS VAN CHOCOLADE

•
In het boek staan diverse letters waar een hapje uit genomen lijkt te zijn. Print de letters uit de
bijlage en knip ze uit. Laat de kinderen de letters benoemen. Wie heeft één van deze letters in zijn
naam? Kunnen ze bij elke letter een voorwerp leggen dat met dezelfde letter begint?
•
Schrijf de eerste letter van de naam van het kind groot op een vel papier. Het kind mag met een
gekleurd potlood of stift de letter overtrekken. Door dat heel vaak te doen, steeds met een andere
kleur, ontstaat een regenboogletter. Laat op deze manier ook andere letters maken.
•
Leg de letters uit de bijlage verspreid door de ruimte, en geef opdrachten: ‘Ren naar de p’, ‘hinkel naar de s’, ‘loop naar de letter waarmee “mama” begint’.
•
Geef de kinderen een vel papier en laat ze een letter kiezen. Op het papier mogen ze plaatjes
tekenen van voorwerpen die met deze letter beginnen. Geef er eventueel tijdschriften bij, waar ze plaa
tjes uit kunnen knippen.
•
Maak een speeldeeg door 1 cup bloem, ½ cup zout, een eetlepel olie, een eetlepel azijn of citroensap en wat cacao te mengen met 1 cup kokend water. Roer goed door elkaar en kneed tot een
soepel deeg. Laat de kinderen met dit deeg chocoladeletters kleien. Ze kunnen naar de letters uit de
bijlage kijken en de vorm namaken. Ze kunnen natuurlijk ook hun eigen letter maken.
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