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Samenvatting:
Als Sinterklaas op vakantie gaat, lopen alle klusjes van Gelepiet
Eduardo, Paarsepiet Moira en Oranjepiet Sjimmie in de soep. Alleen de
Regenboogpieten kunnen nog helpen.

Een grappig en veelkleurig verhaal over Pieten in alle soorten en tinten.
Voor Pietjes vanaf 4 jaar.
Leeservaring:

4.5 / 5 stars      

Als je de voorkant van dit boek ziet, dan valt één ding direct op; de
Pieten hebben gekleurde gezichten. Dit boek is dan ook een verhaal
met een duidelijke boodschap er in; het maakt niet uit welke kleur de
Pieten hebben, óók met andere kleuren kan het Sinterklaasfeest
gewoon een echt kinderfeest blijven! En dat is toch iets wat we denk ik
allemaal willen; een kinderfeest vol met lekkers en cadeautjes?

Pimm van Hest laat op een mooie manier zien dat het ook anders kan; bonte Pieten in allerlei kleuren. Net zoals
elk jaar, gaat er ook in dit verhaal van alles mis, maar hoe kan het ook anders; ook in dit verhaal komt alles net op
tijd weer goed! En zo kunnen de kinderen toch nog genieten van een vrolijk Sinterklaasfeest vol met cadeautjes!
Toen ik dit verhaal aan de kleuters voor las, dacht ik dat er wel kinderen zouden zijn die direct over de kleur van de
Pieten zouden beginnen. Maar ik heb er echt niemand over gehoord, terwijl ze toch echt allemaal heel goed de
plaatjes wilden bekijken. Toen ik uiteindelijk toch maar vroeg waarom de gezichten van de Pieten dan nou een
andere kleur hadden, werd er volop geroepen “Omdat het Regenboog-Pieten zijn natuurlijk!!!” Een geweldig en
kleurrijk boek, die laat zien dat het ook anders kan!
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