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Refrein:
Sinterklaas die komt wat later.
Jammer, maar helaas.
Sinterklaas die heeft het druk, druk, druk,
zo druk met Sinterklaas.
Sinterklaas die heeft het druk met Sinterklaas.
1
Eerst moet-ie goed ontbijten
met echte Spaanse koek
en daarna moet-ie lezen in het Grote Rode Boek.
En pas als dat gebeurd is, pas als dat gebeurd is, pas als dat gebeurd is,
komt-ie bij ons op bezoek.
Refrein
2
Z’n paard moet nog een wortel,
z’n jurk moet bij de was
en daarna moeten alle zwarte pieten nog een plas.
En pas als dat gebeurd is, pas als dat gebeurd is, pas als dat gebeurd is,
komt-ie bij ons in de klas.
Refrein x2

Illustratie: Hans Meijer
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Extra bij ‘Sinterklaas die heeft het druk met Sinterklaas’

Marian van Gog

Bij het lied
Dat is me wat. Sinterklaas is te druk. Wat moet hij allemaal doen?
Zing het lied gezamenlijk. Een paar kinderen beelden de coupletten uit (pantomime). Kies
voor elk couplet een ander kind.
Bedenk samen waarmee Sinterklaas nog meer druk is. Misschien lukt het om daar
samen een extra couplet over te maken?
Help Sinterklaas
Wat kan helpen als je heel druk bent? Maak een lijstje! Daarop schrijf je alles wat je nog
moet doen. Je kunt dan heel handig punt voor punt van je lijstje afstrepen.
Maak samen een lijstje voor Sinterklaas. Schrijf alles op wat jullie denken dat hij nog
moet doen. Zet er aankruisvakjes voor. Handig, want dan kan hij alles wat hij al gedaan
heeft, afkruisen. Bied het lijstje tijdens het Sinterklaasfeest aan.
Druk, druk, druk
Zijn jullie ook zo druk? Waarmee? Praat er samen over. Maak een weekkalender en
schrijf op waar jullie druk mee zijn. Maak ook een lijstje, zodat je per dag kunt afstrepen
wat er al gebeurd is. Is aan het eind van de week alles afgestreept?
Draaiboekje maken
Wat gebeurt er op het Sinterklaasfeest? Gaan jullie zingen? Bieden jullie Sinterklaas iets
leuks aan (tekeningen, het lijstje, een zelfgemaakt cadeau)? Hoe gaat dat dan? Maak
een draaiboekje. Daarin schrijf je stap voor stap wat er allemaal tijdens het feest gebeurt.
Bijvoorbeeld:
10.00 uur
Sinterklaas komt aan.
10.05 uur
We zingen een lied.
10.10 uur
Zwarte Piet krijgt een cadeautje
enzovoort.
Met dit draaiboekje kun je het feest ook voorbereiden. Je maakt een lijstje met wat jullie
allemaal van tevoren doen moeten (stoelen in de kring zetten, stoel van Sinterklaas
versieren, slingers ophangen, enzovoort).
En zo kan er niets meer mis gaan.
Veel plezier bij het Sinterklaasfeest!

Woordenlijst
pantomime
het lijstje
het draaiboek
voorbereiden

Uitbeelden zonder woorden. In een pantomime-spel wordt niet gepraat.
Een rij woorden die je onder elkaar schrijft. Een lijstje kan je helpen om
dingen niet te vergeten.
Een boek waarin staat hoe en in welke volgorde alles gebeurt. Voor het
Sinterklaasfeest was een draaiboek gemaakt.
Alles wat je van te voren doet, bijvoorbeeld voor een feest. Tijdens het
voorbereiden van het feest hingen we slingers op.
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Kleurplaat
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