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Sinterklaas en Pietje spelen

Hoera, Sinterklaas is in het land! Fien en Teun mogen vanavond hun 

schoen zetten. Ze zijn al de hele middag bezig met een tekening. 

‘Wat heb jij eigenlijk allemaal op je verlanglijstje staan, Fien?’ vraagt Teun. 

Fien denkt na. ‘Ik wil graag nieuwe kleurpotloden of een kleurboek,’ zegt ze. 

‘Maar het allerliefst wil ik een springtouw of een bloembol.’ 

Teun lacht. ‘Een bloembol?’ 

‘Ja, een bloembol. Want als ik die in de winter in de grond stop, dan groeit er in 

de lente een mooie bloem.’ 

‘Wat een goed idee!’ zegt Teun. 

‘En wat vraag jij aan Sinterklaas?’ vraagt Fien. 

Teun houdt zijn tekening omhoog. ‘Kijk, ik heb het getekend! Ik wil graag een 

nieuwe schep en een hark voor in mijn moestuin. Maar het allerliefst wil ik een 

nieuwe trekker, zodat ik papa kan helpen op de boerderij.’ 

‘Wat een stoer cadeau,’ zegt Fien. ‘Kom, we maken onze tekeningen snel af en 

stoppen ze in onze schoen.’

Fien en Teun zijn zo druk bezig met kleuren, dat ze helemaal niet merken 

dat mama de kamer binnenkomt. ‘Kijk eens, jongens. Warme 

chocolademelk met slagroom en…’ 

‘Pepernoten!’ roepen Fien en Teun in koor.
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Teun staat op en houdt zijn tekening omhoog. ‘Kijk eens, mama.’ 

‘Heel mooi, Teun. Wat knap getekend. En ben jij al klaar, Fien?’ 

‘Ja, kijk!’ zegt Fien en ze laat haar tekening zien. 

‘Dat is Sinterklaas!’ roept Teun. 

‘Mooi hè?’ zegt Fien trots. 

‘Heel erg supermooi en superknap,’ zegt Teun. 

Fien en Teun rollen hun tekeningen op en 

binden er een grote strik omheen. 

‘Heel goed,’ zegt mama. ‘Zet jullie 

klompen maar bij de open haard.’ 

Teun rent achter Fien aan en zet zijn 

klomp naast die van Fien. ‘Wacht,’ 

zegt hij. ‘We missen nog iets.’ 
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Hij rent naar de keuken en komt even later terug met een grote bos wortels.  

‘Voor het paard.’ 

‘Goed idee,’ zegt Fien. 

‘Vergeten jullie niet te zingen?’ vraagt mama. 

Teun lacht. ‘Natuurlijk niet! Anders krijgen 

we toch ook geen cadeautje? Kom Fien, 

daar gaan we!’



Teun gaat bij de open haard zitten. ‘Nu 

moeten we wachten, hè Fien?’ 

Fien knikt. ‘Sinterklaas komt pas langs als 

wij lekker liggen te slapen.’ 

‘Waarom komt Sinterklaas niet gewoon 

langs als het licht is?’ vraagt Teun. 

Fien schudt haar hoofd. ‘Dat is toch 

helemaal niet handig. Overdag is het 

hartstikke druk. Als wij liggen te slapen, 

is het lekker rustig. Dan kan Sinterklaas 

langs alle huizen zonder gestoord te 

worden.’ 

‘Maar dat duurt nog zo lang…’ Teun zucht 

en kijkt sip. 

‘We kunnen toch ook gewoon 

iets leuks verzinnen? Want met 

iets leuks, gaat de tijd veel 

sneller voorbij,’ zegt Fien.



‘Goed idee! Zullen we Sinterklaasje en Pietje spelen?’ vraagt Teun. 

‘Ja, leuk!’ roept Fien en ze rent naar de verkleedkist. 

Fien zet een mijter boven op haar muts. ‘Dan ben ik Sinterklaas!’ 

Snel pakt Teun een pietenmuts uit de kist en zet hem op zijn hoofd. ‘En dan ben ik 

een Piet!’
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