
 

 

Sinterklaas Themaweek – Mama leest voor: 

“De pieten maken het bont” 

Sinterklaas is weer onderweg naar Nederland, vol spanning hebben we hier thuis gekeken 

naar de kleur van de Pieten tijdens het Sinterklaasjournaal, nou ja, ik dan. Na alle discussies 

was ik wel erg nieuwsgierig hoe de Pieten er uit zouden zien. Op het beeldscherm verschenen 

de oude vertrouwde zwarte Pieten. Ondertussen mocht ik het boek voorlezen “De 

Pieten maken het bont” van Pimm van Hest en Nynke Talsma.Dit boek bewijst maar weer 

eens dat kinderen zich niet druk maken over de kleur van de Pieten. Zowel de peuter als de 

kleuter hier in huis heeft met geen woord gerept over de paarse Piet Scrabadoelie die de 

hoofdrol vervult in het verhaal. Ook de regenboogpieten riepen geen vragen op. Ik vond het 

gedichtje voor in het boek erg mooi: 

Rood, blauw, geel of bruin 

Paars, oranje, wit of zwart 

Achter iedere kleur 

Klopt het zelfde hart 

… vol verwachting … 

 

Carmen van vijf en Izabella van drie jaar kropen gauw bij mij op schoot toen ik het boek voor 

wilde lezen. Vooral Izabella is al heel erg met het thema Sinterklaas bezig, op het 

kinderdagverblijf is dat deze week ook al volop besproken. De sfeer zat er meteen in. Het 

boek heeft grote kleurrijke platen waarop je niet snel uitgekeken raakt, elke keer is er wel iets 

te zien wat je de vorige keer nog niet had gezien. De eerste letter van elke bladzijde is een 

chocoladeletter waar een hapje uit gegeten is. Dit vond Carmen erg grappig: “Iemand heeft 

een hap van de letter genomen…” 

In het verhaal wordt Piet Scrabadoelie opgebeld door Sinterklaas, grappig detail wat de 

kinderen hier ontging is dat de ringtone van zijn mobiel “zie ginds komt de stoomboot” is. 

Scrabadoelie wordt door Sinterklaas gevraagd om de leiding op zich te nemen terwijl de Sint 

op vakantie gaat. Sinterklaas laat een lijstje achter met dingen waar Scrabadoelie rekening 

mee moet houden. Gedurende de week gaat werkelijkwaar ALLES wat op het lijstje staat 

fout. Carmen reageerde hier steeds op met: “o nee… niet doen…” of “ohhh daar wordt 

Sinterklaas boos om…” Gelukkig heeft Sinterklaas niet alleen het Grote Rode Boek, hij heeft 

ook nog een blauw boek, dit helpt Scrabadoelie om het toch nog tot een goed einde te 

brengen. 
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Ik merkte dat het verhaal voor Izabella lastiger te volgen was, de strekking van het verhaal 

ontging haar een beetje dacht ik. ze vond het wel heerlijk om mee te luisteren en mee te 

kijken. Carmen wilde direct toen ik klaar was het verhaal nog een keer voor gelezen hebben. 

Kortom een groot success. 

Het verhaal is weer een echt Sinterklaas verhaal waarbij Pakjesavond in het gedrang kan 

komen en iedereen alles op alles moet zetten om het goed te maken. Willen jullie ook lezen 

welke problemen de pieten hebben en op welke manier het allemaal opgelost wordt? Voor 

€14,95 is het boek al te bestellen via onderstaande link. 
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