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komt de boot?

een man pakt het roer. 

die man is   ben bus.

   oom niek. 

   de sint.

piet bukt. 

piet   mept naar een rat. 

   maakt de boot los.

   belt naar sint.

de boot kan op reis.

de boot   loopt naar daar!  

   rent naar de wei!  

   komt naar hier!

 © Malmberg ’s-Hertogenbosch © Malmberg ’s-Hertogenbosch © Malmberg ’s-Hertogenbosch © Malmberg ’s-Hertogenbosch © Malmberg ’s-Hertogenbosch

ieoo

2

dit is de boot. 

de boot is daar.   

maar de boot komt naar hier. 

hoop ik. 

is de boot al op reis? 

nee, dat kan niet. 

de boot is niet los. 

maar piet komt er al aan! 

daar

hier
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sint is op reis.

op reis naar hier!  

sint komt   in een kar.  

   met de boot.

   op een koe.

sint leest in het boek. 

dat boek is   heel dik.

   in de kast.

   heel nat.

dit leest sint in het boek:

  kas is op kim.

  roos is pas nul.

  bas hoopt op een bal.

  loes is dol op koek. 

  tim is heel moe.

op reis
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  tim is heel moe.  



 

dit dier komt met sint mee. 

wat is ook een dier?   
            kat                       koek                            

  geit              kast                    raam                 

           koe                          haan      

      roet              rat                   mast                   

  mier                             mus         

               baas                          haas
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wel waar!
w
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wel waar!wel waar!
w
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daar komt de boot.

met sint en piet!

welk dier?

er komt geen dier!

niet waar.

en met hun dier.

heus wel!

want sint wil een dier.  

wel waar!
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is sint hier? 

dan maakt sint een rit. 

met piet.

hoe gaat die rit?  

dat lees je hier: 

piet komt de boot af.

met het dier. 

sint loopt niet best.

dus sint mag op de rug. 

sint gaat de weg op. 

en komt op het plein. 

sint gaat naar het park.

en dan naar het hek. 

en dan?

dan gaan sint en piet aan het werk. 

waar?

dat weet geen mens. 
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de rit
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brief
sint wil op elk pak een brief.

is dat niet     lief?

   dief?

    pief?

sint is aan rust toe.

sint is heel erg     koe.

   hoe.

    moe. 

help sint met de rest. 

wat past het     mest?

    best?  

    nest?

schop de bal op het gras. 

doe dat niet in de    las. 

       klas.

       kras. 

poes heeft lol met wol. 

dus hier is een     bol.

    hol.

     mol.

dit is geen mop. 

jaap is dol op     prop.

      stop.

       drop.

wies is een griet. 

en wies eet graag    friet.

    piet.

     giet.                        
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sint wil op elk pak een brief.
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op het dak
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   de poes 

de staf     

peen        rook en roet     

   de trap   

   pas op, Sint! 

de muts    

op een kier     



 | sintboekje   © Malmberg ’s-Hertogenbosch

een laars naast het raam?

een slof in de hal? 

daar doet piet iets in.

help hem maar! 

doe een bal in de doos. 

leg het snoep in de slof.

stop een koek in de laars. 

en geef poes de bol wol. 
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in de laars
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in de laarsin de laarsin de laars

      

doe een bal in de doos. 

   

   



drie tips
tip 1: 

ligt er nog een noot? 

eet die dan snel op.  

want poes lust ook een noot.  

tip 2: 

is de boot al weg? 

maak dan een brief. 

sint is lief.

piet is tof. 

en het feest was leuk!

papa doet de brief wel op de post. 

tip 3: 

is dit boek af? 

geef het dan aan mama. 

doe als piet.  

en stop het boek in haar laars! 
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