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1
Sinterklaas, weet je de weg?
Heb je wel een plattegrondje?
Sinterklaas, weet je de weg?
Loop je wel het goeie rondje?
Eerst naar links en dan naar rechts en dan rechtdoor!
Daar zijn we met z’n allen en daar zingen we in koor...
2
Sinterklaas, weet je de weg?
Zul je echt de finish halen?
Sinterklaas, weet je de weg?
Want je mag nu niet verdwalen.
Eerst naar links en dan naar rechts en dan rechtdoor!
Daar zijn we met z’n allen en daar zingen we in koor…
3
Sinterklaas, weet je de weg?
Nou niet stiekem lopen suffen.
Sinterklaas, weet je de weg?
Anders huilen alle juffen.
Eerst naar links en dan naar rechts en dan rechtdoor!
Daar zijn we met z’n allen en daar zingen we in koor…
(Als je dit liedje zingt bij het binnenhalen van de Sint
kun je het herhalen tot Sinterklaas er is)

Illustratie: Hans Meijer
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De plattegrond van Mark 					

Marian van Gog

Mark zit aan tafel. Hij maakt een verlanglijst voor Sinterklaas. Vóór hem ligt een folder
van de speelgoedwinkel. Mark knipt er plaatjes uit van alles wat hij leuk vindt en graag
wil hebben. Die plakt hij op een groot stuk papier. Mama heeft er met mooie letters boven
geschreven: ‘Verlanglijst van Mark’.
Oom Fred is er. Hij zit in de kamer. Oom Fred is een grote grapjas. Hij kijkt naar Mark.
‘Wat doe je?’ vraagt hij.
Mark legt het uit. ‘Ik maak een verlanglijst. Voor in mijn schoen. Anders weet Sinterklaas
straks niet wat ik wil hebben.’
‘Goed idee,’ zegt oom Fred. En plagend zegt hij er achteraan: ‘Als Sinterklaas nog maar
weet waar je woont. Het is al weer een jaar geleden dat hij hier voor het laatst geweest is.
En hij is de jongste niet meer. Dat kan hij vast niet allemaal onthouden.’
Oom Fred moet er zelf erg om lachen, maar Mark vindt het helemaal niet leuk. Hij schrikt
ervan. Stel dat oom Fred gelijk heeft en dat Sinterklaas hun huis niet meer kan vinden.
Wat dan?
Hij moet er steeds aan denken. Aan tafel en later, als hij in bed ligt. De volgende dag op
school moet hij er zelfs nog steeds aan denken.
En daarom vraagt hij het aan juf, want die weet alles. ‘Hoe vindt Sinterklaas de weg naar
alle huizen?’ vraagt hij.
‘Daar heeft hij hulp bij,’ zegt juf. ‘De Wegwijspiet helpt hem. En die gebruikt een
plattegrond.’
Juf laat op het digibord zien wat een plattegrond is. Het is een soort tekening, maar dan
vanuit de lucht gemaakt. Net alsof je boven alle huizen zweeft. Op de tekening staan alle
straten uit de hele buurt. Mark vindt het maar een ingewikkeld plaatje. Hij ziet allemaal
lijnen door elkaar lopen. Maar de Wegwijspiet begrijpt al die lijnen, zegt juf, en zo vindt hij
de weg.
Die middag, als Mark weer thuis is, maakt hij ook een plattegrond. Hij tekent zijn huis met
allemaal lijnen er omheen en er naartoe. Voor de Wegwijspiet. Dan stopt hij zijn verlanglijst
in een envelop. De tekening doet hij erbij.
‘Mààm...!’ roept hij. ‘Mijn verlanglijst is klaar.’
Mama pakt de envelop. Ze schrijft erop: ‘Aan Sinterklaas van Mark’. Dan lopen ze samen
naar de brievenbus om de brief te posten.
Het is de volgende dag. In het paleis van Sinterklaas zijn alle Pieten druk aan het werk.
Pakjespiet pakt alle pakjes in. Bakpiet bakt speculaas en pepernoten. Schrijfpiet schrijft
alle namen op de pakjes.
Dan komt de Postpiet binnen met de post. Hij verdeelt de post onder de andere Zwarte
Pieten. Hij roept: ‘Een verlanglijst van Manon voor Pakjespiet! Een vraag om het recept
voor speculaas voor Bakpiet! Een tekening voor Sinterklaas. Nog een tekening van Mark
voor... Hè, wat is dit nou? Er staan allemaal lijnen op. Het lijkt wel... een plattegrond.
Wegwijspiet, dat is vast voor jou.’
De Wegwijspiet kijkt naar de tekening van Mark. ‘Het lijkt inderdaad wel heel erg op een
plattegrond,’ zegt hij. ‘Maar ik zo’n plattegrond heb ik nog nooit gezien. Ik herken de
straten niet. Nu weet ik niet waar Mark woont.’
‘En de verlanglijst dan?’ vraagt Postpiet. ‘Wat moet ik daar mee doen?’
‘Leg maar aan de kant,’ zegt Pakjespiet. ‘Daar kunnen we dan ook niks mee.’
‘Ho, ho,’ zegt een stem. Het is Sinterklaas. Hij komt kijken hoe het met de Pieten gaat.
‘We leggen niks aan de kant.’ zegt hij. ‘En zeker geen verlanglijsten.’
‘Maar we weten niet waar Mark woont,’ zegt Wegwijspiet en hij laat de plattegrond van
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Mark aan Sinterklaas zien.
‘Wat een mooie tekening,’ zegt Sinterklaas. ‘Maar het is geen echte plattegrond. Het is
een fantasie-plattegrond. We hangen hem aan de grote-muur-met-mooie-tekeningen.’
‘Maar nu weten we niet waar Mark woont,’ zegt Wegwijspiet.
‘Dat weet ik wel,’ roept Sinterklaas. ‘Het staat in mijn grote boek. Daar staan alle kinderen
in, dus Mark ook.’
Het is zondagochtend vroeg. In het huis van Mark is het heel stil. Iedereen slaapt nog.
Nou ja... Niet iedereen. Mark is wakker. Hij kan niet meer slapen. Gisteravond heeft hij zijn
schoen gezet, maar.... zou Zwarte Piet zijn huis wel kunnen vinden? Zou hij wel iets in zijn
schoen hebben gedaan?
Mark glipt zijn bed uit. Op zijn tenen sluipt hij de trap af. Hij gaat naar de keuken waar
hij zijn schoen heeft gezet. Hij doet de deur open en gluurt naar binnen. Daar staat zijn
schoen. En jawel! Er ligt iets in.
Mark gaat niet kijken wat het is. Daar is het nog te vroeg voor. Maar hij is wel helemaal
gerustgesteld. Op zijn tenen sluipt hij weer naar boven en hij kruipt zijn bed weer in.
Hij zucht tevreden.
En, als hij bijna weer in slaap valt, denkt hij: het was een goed idee om die plattegrond te
maken. Een heel goed idee.

versje				

Marian van Gog

Heel veel huizen			
Onze stad staat vol met huizen.
Straten vol, dus Zwarte Piet,
weet je hoe je er moet komen?
Zwarte Piet, verdwaal je niet?
Pak de zak, breng alles rond.
Maar gebruik een plattegrond!
Dat kleurboek en die kleurtjes gaan
naar Wiepke aan de Langelaan.
Die knuffel, harig, warm en zacht
naar Anton aan de Oude Gracht.
Een pop die plast en ook nog praat
naar Hilde aan de Herenstraat.

Een fluitje aan een heel lang koord
naar Mirjam aan de Wester Poort.
Een doosje anti-bandenpech
naar Maarten aan de Achterweg.
Een leuke lange houten trein
naar Berend aan het Koekoeksplein.
Die mooie nieuwe voetbalschoen
naar Ruby aan het Smits Plantsoen.
Onze stad staat vol met huizen.
Straten vol, dus Zwarte Piet,
weet je hoe je er moet komen?
Zwarte Piet, verdwaal je niet?
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Extra bij ‘Sinterklaas, weet je de weg?’
Bij het lied/verhaal
Dat is me wat. Sinterklaas moet inderdaad overal de weg weten. Gelukkig helpen de
Wegwijspieten. Welke aanwijzingen kunnen de kinderen de Wegwijspiet geven als hij op
zoek gaat naar de school? En hoe weet hij in school de juiste klas te vinden?
Maak met de kinderen een plattegrond van de klas. Zet daarop waar de grote stoel van
Sinterklaas moet komen. Laat de kinderen aan de hand van de plattegrond de stoel op
de goede plek zetten. Of zet eerst de stoel neer en laat dan op de plattegrond aangeven
waar hij staat.
Maak een plattegrond van uw school. Verstop iets (bijvoorbeeld een zak manderijntjes)
en laat kinderen aan de hand van de plattegrond de zak opzoeken.
Plattegronden tekenen
Mark had een plategrond getekend. Dat kunnen de kinderen ook.
Stap 1: Zet iets neer en laat kinderen dat van bovenaf natekenen.
Stap 2: Laat ze daarna hun eigen huis tekenen en de straten eromheen. Leuk om aan
Sinterklaas te geven, zodat hij de kinderen volgend jaar ook weer kan vinden!
Doolhof
Print het blad met de doolhoven uit voor elk kind. Zwarte Piet mist nog een pakje.
Welke lijn moet hij volgen om bij het pakje te komen?
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Zwarte Piet mist nog een pakje.
Welke lijn moet hij volgen om bij het pakje te komen?
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Kleurplaat
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