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De stoomboot

Hier zie je de boot van Sint en Piet. 

De boot ligt nog in Spanje. 

Maar hij komt snel hierheen. 

Hoop ik.

Hoe komt de boot bij ons land?

Laat dat zien op het plaatje. 

Zet vijf pijltjes van Spanje naar hier. 

Dan weet Sint de weg!

Wat voor boot heeft Sint?

  een duikboot

  een stoomboot

  een postboot

Waarom drijft de boot niet weg?

  De boot zit vast met een touw.

  Piet trekt aan de noodrem. 

  Sint houdt de boot goed vast. 

Wat zit er in de wolk?

  ijs

  watjes

  stoom

Waarom bukt Piet?

  Piet voert de scheepsrat.

  Piet maakt het touw los.

  Piet zoekt zijn bril.

Waarom staat Sint aan het roer?

  Daarmee roert Sint in de pan.

  Sint stuurt de boot hierheen!

  Sint valt vaak om op zee. 
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  Sint valt vaak om op zee. 

Wat voor boot heeft Sint?

Spanje

ons land

  een postboot
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Sint is op weg naar ons land.

De reis duurt lang. 

Wat leest Sint op zee? 

  het nieuws in de krant

  een heel dik boek

  een brief van een prins   

Wat staat er in het boek van Sint?

  hoe het met elk kind gaat 

  waar de koekjes goedkoop zijn  

  of de prins de draak vangt

 

   Kas is op Kim. 

Soms geeft hij haar een kusje.    
 

   Roosje is nog heel klein. 

Ze is pas nul jaar.    
 

   Bas hoopt dat Sint snel komt. 

En dat hij een voetbal krijgt. 
 

   Loes snoept erg graag.  

En ze is ook dol op koekjes. 
 

   Tim was een poosje ziek. 

Daarom moet hij vroeg naar bed.  

Op zee

3

 | sintboekje  © Malmberg ’s-Hertogenbosch

 

 

 

 

  

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



 | sintboekje   © Malmberg ’s-Hertogenbosch

 

Sint brengt zijn paard mee. 

Want Sint houdt van elk kind.

Maar ook van elk dier.

Kruis hiernaast het dier aan.    

              huismus        wipneus      

    rendier     koelkast       schuifraam

                 hoofdluis       hoektand                    

   walvis          koolmees        bosmuis

             huisbaas                 rijpaard 

    waakhond              melkkoe

Het paard47
WEEK

ch
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Het paardHet paard
chch

Ik wacht al heel lang. 

Maar nu zie ik Sint en Piet toch! 

Een paard?

Die mag toch niet op de boot?

Dacht je dat? 

Zie je het paard ook? 

Echt wel!

Sint bracht zijn paard mee. 

Ja, echt wel! 
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    waakhond            
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De intocht

5

Komt de boot van Sint en Piet 

in ons land? 

Dan wil elk kind Sint zien. 

En een handje van Piet. 

Een handje met nootjes. 

Daarom is er een intocht. 

Hoe gaat die intocht? 

Dat lees je hier: 

Piet helpt het paard de boot af. 

Sint klimt op de rug van het paard. 

Want Sint loopt niet zo ver.

Hij is al heel oud. 

Het paard loopt de weg op.

Ze gaan langs het schoolplein, 

naar het park toe. 

En van daar naar het stadhuis.

En daarna? 

Dan gaan ze naar hun werkhuis. 

Daar gaan Sint en Piet aan de slag. 

Met pakjes en met rijmpjes.

Waar dat werkhuis is?

Tja, dat weet geen mens … 
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Rijmpjes48
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Sint schrijft een rijmpje bij elk pak. 

Maar Sint voelt zich een beetje

  zwak.

  krak.

  hak.

Sint is al erg oud. 

En heeft het nu

  stout.  

  koud.

  goud.

Sint kocht een voetbal voor Bas. 

Schop hem weg op het gras. 

Want juf wil hem niet in de

                                    

Poes houdt van zacht en vol.  

Poes houdt van pret en lol. 

Dus poes krijgt een bol

                       

Jaap loopt altijd netjes rechtop. 

Jaap lacht graag om een mop.

En Jaap is gek op

                              

Ken jij Griet? 

Ze drinkt graag sap door een riet.   

En ze is dol op  

        

       

Jaap lacht graag om een mop.
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op het dak
Sint klimt 

Sint heeft de staf 

Piet draagt een muts 

Er is een wolk 

Bas roept: 

Het paard 

Het raam staat 

Poes geeft een kopje 

  op zijn hoofd.

  op de trap.

  van rook en roet. 

  in zijn hand.

  kan niet bij de peentjes. 

  aan het paard van Sint.

  Pas op, Sint! 

  op een kier. 8

  op zijn hoofd.
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Staat je schoen bij het raam? 

Ligt je laars in de hal?

Dan doet Piet daar soms iets in. 

Help Piet maar een beetje.  

Doe een voetbal in de doos. 

Stop een snoepje in die slof.

Leg een koekje in de laars. 

En geef Poes een bol wol. 

 

 

Maak dan een plaatje 

van jouw schoen. 

Stop daar ook iets in. 

Kies zelf maar wat!

Jouw schoen:

in de laars49
WEEK
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Doe een voetbal in de doos. 
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Drie tips

tip 1: 

Vind je nog een nootje? 

Eet dat dan maar snel op.  

Na een week is het nootje keihard. 

Dan smaakt het echt niet meer.       

tip 2: 

Zijn Sint en Piet weer naar Spanje?  

Schrijf ze dan een brief.  

De nootjes zijn al op. 

En ik ben blij met mijn pakje. 

Waarom bent u niet altijd hier? 

Liefs van mij 

De juf doet jouw brief wel op de post. 

tip 3: 

Is dit boekje klaar? 

Geef het dan aan mama. 

Speel dat jij Piet bent. 

En stop het boek in haar laarsje.  
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