
Boeken: de leukste sinterklaasverhalen op een rij

Sinterklaas die met een vliegtuig komt, luie inpakpieten en nieuwe liedjes over 5 december: kinderen vinden het maar wát leuk om over de Sint te

lezen. We zetten acht toppers van klassieke én nieuwe sinterklaasverhalen voor je op een rij. Met Zwarte, Gele, Paarse en Oranje Pieten.

1. Prinses Arabella en de Sint

Prinses Arabella weet wat ze wil. Dat liet ze al eerder zien toen ze een olifant voor haar verjaardag vroeg en nu het sinterklaasfeest in aantocht is

weet ze ook welk cadeau bovenaan haar verlanglijst staat: ‘Ik wil Sinterklaas zelf!’ Moeder zegt dat het goed is en stuurt een vliegtuig naar Spanje

om Sinterklaas op te halen. Wat verfrommeld wordt hij als cadeau afgeleverd. (Geschreven door Mylo Freeman.Via eenhoorn.be  te koop voor €

14,50)

2. Zwarte piet in 7 dagen

Het is november. In het paleis van Sinterklaas zijn de Zwarte Pieten hard aan het werk: ze pakken cadeaus in, poetsen de staf en oefenen op het

dak… Eén Pietje ziet een beetje op tegen al dat werk: Piko. Hij is nieuw en heeft maar zeven dagen de tijd om een échte Zwarte Piet te worden. Zal

hem dit lukken? (Geschreven door Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen. Te koop via vierwindstreken.com voor € 13,95)

3. De pieten maken het bont
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Als Sinterklaas op vakantie gaat, lopen alle klusjes van Gele Piet Eduardo, Paarse Piet Moira en Oranje Piet Sjimmie in de soep. Alleen de

Regenboogpieten kunnen nog helpen. Een grappig en veelkleurig verhaal over Pieten in alle kleuren. Geschikt voor Pietjes vanaf 4

jaar.(Geschreven door Pimm van Hest, te koop via clavisbooks.com voor € 14,95)

4. Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet

Een boek vol aangepaste en nieuwe sinterklaasliedjes: die kunnen zó weer honderden jaren mee. In de teksten wordt geen voorkeur uitgesproken

voor een Zwarte of gekleurde Piet: Piet is gewoon Piet. En welke kleur iedereen vindt dat hij moet hebben, mag zelf ingevuld worden (Van Paul

Passchier en Thedo Keizer, te krijgen via ploegsma.nl  voor € 14,99)

5. Alleen maar stoute kinderen

Sammie en Daantje willen zich verkleden als Sint en Piet. Of nee, ze willen allebei een Pietje zijn. Ze pakken verf uit de kast. Rood, blauw, groen,

geel, wit en zwart: het wordt een hele knoeiboel. Een vrolijk en ondeugend prentenboek over Pieten in álle kleuren. (Geschreven door Robert

Vuijsje, te koop bij leopold.nl voor €13,99)

6. Sinterklaas komt!

Een klassieker: het sinterklaasavontuur van Jip en Janneke. Sinterklaas komt eraan en de twee kunnen niet langer wachten. Veel te vroeg zetten

ze hun schoen en maken ze ruzie over welk liedje ze zullen zingen. Tien heerlijke sinterklaasverhalen met feestelijke prenten van Fiep Westendorp.

(Van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp, te koop via queridokinderenjeugdboeken.nl voor € 8,95)

7. Het vrolijke sinterklaas voorleesboek

Oeps: vergeet Piet zomaar zijn onderbroek aan te trekken. De Pieten in alle kleuren hebben een probleem: elke dag verdwijnen er pakjes op het
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schip. Is er een dief aan boord? Of heeft het  jongetje dat vreselijk veel cadeautjes vraagt er misschien iets mee te maken? (Geschreven door

Marianne Busser en Ron Schröder, te koop via unieboekspectrum.nl voor € 7,99)

8. Sinterklaas (maxi-editie)

In dit boek kunnen kinderen ontdekken waar Sinterklaas in Spanje woont. Op zijn landgoed staat het vriendinnetje van Amerigo lekker te

grazen. Met pepernootbomen, sollicitaties van de hulpsinterklazen en wc-papier met een mijter. Voor deze parel ontving Charlotte Dematons een

Gouden Penseel. (Te krijgen bij lemniscaat.nl/jeugd voor €29,95)
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