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Het is heerlijk

weer en Scrabadoelie, de Stoombootpiet, staat

lekker in het zonnetje het dek te schrobben. Hij

heeft het vreselijk naar zijn zin. Maar één

telefoontje van de Sint verandert gelijk alles. De

Sint gaat namelijk even een weekje op vakantie

en Scrabadoelie wordt zijn tijdelijke vervanger.

Hij heeft Scrabadoelie nog gauw een briefje

gegeven:

– niet alle ideeën van de Bakpieten zijn even

fantastisch!

– de Rijmpieten willen nog weleens ondeugend

zijn!

– de Waspieten zijn liever lui dan moe!

– de Inpakpieten zijn net kleine kinderen!

Bij grote problemen: kijk in mijn blauwe boek.

Natuurlijk neemt Scraba, zoals hij onder zijn

vrienden genoemd wordt, zijn taak

bloedserieus. Hij gaat als eerste langs de

Bakpieten, die hebben weer eens een nieuw

idee... vierkante pepernoten, daar kunnen

kinderen leuk torens mee bouwen. Ondanks de

waarschuwing van Sinterklaas om de Bakpieten

niet te snel hun zin te geven, ziet Scraba dit

helemaal zitten. En ook het idee van de

Waspieten is wel aantrekkelijk. En de Rijm- en

Inpakpieten zijn ook lekker bezig, denkt

Scrabadoeli...

Maar binnen de kortste keren loopt alles in het

honderd, de Pieten maken het inderdaad bont.

Ze doen precies waar ze zin in hebben en ze

hebben duidelijk geen zin in werken. Het gevolg

is dat er enorme achterstand is. Scraba begint

behoorlijk in paniek te raken. Hoe krijgen ze nu

alles op tijd af?

Tot zijn schrik arriveert ook nog het kaartje van

Sinterklaas, hij komt morgen al thuis! Help! 

Een heel
jaar
Spiekpietjes
Thais
Vanderheyden

Mijn kleine

buurjongetje is

verliefd op

Spiekpietje. Het Spiekpietenpoppetje dat bij het

eerste boek werd geleverd moet overal mee

naartoe. Spiekpietje gaat met hem mee op

vakantie, Spiekpietje gaat mee slapen, kortom

Spiekpietje is zijn grote vriend.  

Een tijdje voordat Sinterklaas komt vindt

buurjongetje zijn Spiekpietje op de gekste

plaatsen, in de tas van zijn fietsje, achter het

gordijn, onder zijn dekbed, achter een plant. 

Want Spiekpietje moet natuurlijk wel alles goed

in de gaten houden, zodat hij kan doorgeven

aan Sinterklaas of het buurjongetje wel lief is

geweest en wat er op zijn verlanglijstje staat.

Maar over het leven van de Spiekpietjes bij

Sinterklaas weet mijn buurjongetje haast niets

dus is het een groot geluk dat nu dit boek

uitgekomen is!

Want daarin wordt maand voor maand precies

verteld wat ze het hele jaar doen...

In januari bijvoorbeeld  houden Sint en alle

Pieten vakantie aan het strand, ze hebben zo

hard gewerkt, dat verdienen ze wel. We zien

alle Spiekpietjes lekker ronddobberen in hun

opblaasbootje, of een mooi kasteel bouwen

van zand, of gewoon lekker in het zonnetje

liggen.

In februari zijn ze weer lekker uitgerust en

spelen ze bij het kasteel van Sinterklaas lekker

in de sneeuw. 

Maar in maart begint het echte werk alweer. Er

moeten nieuwe recepten voor bijvoorbeeld nog

lekkerder pepernoten uitgeprobeerd worden. 

En zo is er het hele jaar door wel wat te doen,

er komen uitvinders langs met het nieuwste

speelgoed of mensen met mooie nieuwe

boeken, beren en nog veel meer dingen.
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Gelukkig herinnert Scraba zich de tip van

Sinterklaas; 'In geval van nood, pak het blauwe

boek,' En dat doet hij...

Het blijft altijd verrassend dat mensen nog

steeds allerlei nieuwe verhalen rond het leven

van Sinterklaas weten te bedenken. En dit is

nog een origineel verhaal ook. In de tekst zitten

allemaal kleine taalgrapjes waar kinderen vast

om moeten lachen. De afbeeldingen zijn vrolijk,

kleurig met subtiele grapjes erin, zoals

bijvoorbeeld Sinterklaas met zijn gestippelde

bloemetjesbril of de koektrommel met mijtertjes.

Het boek haakt ook in op de actualiteit. Op de

afbeeldingen zien we geen zwarte Pieten maar

blauwe Pieten, oranje Pieten en bruine,

groene, roze, gele en zelfs regenboogkleurige

Pieten. Het gekke is dat het eigenlijk niet eens

opvalt. Het zijn gewoon de grappige, leuke,

lieve hulpjes van Sinterklaas. De Pieten in dit

boek zijn, ongeacht kleur, ook allemaal

ondeugend en speels. Alleen de

Regenboogpieten (dus een mix van alle

kleuren) zijn wel plichtsgetrouw en zorgen voor

de juiste balans.

Al met al een fijn, vrolijk, grappig verhaal met

een mooie subtiele boodschap.

Bij dit boek is ook een lesbrief gemaakt die hier

te downloaden is.
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Sint gaat
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Al vanaf de

eerste pagina

begint het

gnuiven en gniffelen. De Sint ligt op een sofa in

zijn witte onderhabijt zich lusteloos koelte toe te

waaien met een handwaaier. Hij verveelt zich te

pletter. Het is pas augustus en het duurt nog zo

lang voordat hij weer naar Nederland mag. 

Hij vindt het in Spanje zo warm en zo saai! Sint

heeft nergens zin in en maken zich zorgen. De

De Spiekpietjes hebben het eigenlijk best wel

druk, ze moeten koek en speelgoed testen,

Sinterklaasliedjes leren, ze moeten leren zeilen,

alle mandarijntjes plukken en de merels moeten

goed verzorgd worden want die brengen de

Spiekpietjes straks naar de kinderen toe. 

En dan is het alweer november en tijd om hun

koffertjes te pakken. De kleine Spiekpietjes

zwaaien iedereen gedag en daar gaan ze. De

merels brengen ze naar alle uithoeken van de

wereld om te kijken wie lief is en welk cadeautje

ze heel graag van de Sint willen hebben. Dat

geven ze 's nachts via hun mobiele telefoontjes

door aan de Sint.

Dit mooie grote boek is een schot in de roos

voor alle kinderen. Het verhaal is leuk en de

kleurige afbeeldingen zijn vlot en knus. Op elke

afbeelding is er wel iets waar een kind naar kan

zoeken. Een soort kijk- doeboek dus.

Ben nu al benieuwd naar de volgende

Spiekpietavonturen!
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Over vijf dagen

in Sinterklaas

jarig, maar

Seppe is

morgen al jarig en er is maar één ding wat hij

héél graag wil hebben, een groen pietenpak

met rode strepen.

Papa en mama vinden dat niet zo'n goed idee,

Sinterklaas gaat volgende week alweer terug

naar Spanje en dan kan Seppe zijn pak niet

meer aantrekken. Kan Seppe geen ander

cadeau bedenken. Maar Seppe wil heel graag

een pietenpak want hij wil een echte helper van

Sint worden.

De volgende dag krijgt hij tot zijn grote

teleurstelling geen pietenpak maar een

brandweerpak! 'Daar kun je het hele jaar mee

spelen', zegt mama blij. 

Seppe vindt het jammer genoeg helemaal niet
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