Sinterklaas
en de
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Rollen:
Sinterklaas

Behoeft geen verdere uitleg

Hoofdpiet

De baas van alle pieten. Een verantwoordelijke, rustige piet.

Smulpiet

Deze Piet wil altijd maar één ding: smullen van lekker eten. Heeft een erg
dikke buik

Decor:
Het decor heeft weinig nodig. Er wordt in het toneelstuk gespeeld met twee zakken
cadeautjes. Dit kunnen eventueel de echte cadeautjes zijn. Daarnaast is het boek van
Sinterklaas nodig en twee pakjes met daarin een chocoladeletter.
Het stuk is goed te spelen voor een pakjesmiddag met kinderen. Er zitten een aantal
interactieve momenten in waarin de kinderen iets gevraagd wordt en/of als de kinderen een
sinterklaasliedje zingen.
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Toneelstuk:
(toneel leeg)
Hoofdpiet:

(komt op met een zak met cadeautjes) Zo, daar zijn we dan. (zet de zak neer)
Hier zijn de cadeautjes. (kijkt om zich heen) He? Waar is Smulpiet nu
gebleven? Hij liep net nog naast me!? (tegen de kinderen) Zien jullie Smulpiet?
(wacht antwoord van de kinderen af) Dat is ook wat. Zullen we hem roepen?
Smulpiet! (samen met de kinderen) Smulpiet!

Smulpiet

(komt op met zijn mond vol en in zijn hand een zak met cadeautjes)
Hmmemsarhsfd.

Hoofdpiet

Wat zeg je? Ik versta er niks van.

Smulpiet

Kjadf, ararefhb, areouyare.

Hoofdpiet

(tegen de kinderen) Verstaan jullie het? Nee? Ook niet. Volgens mij heeft
Smulpiet iets in zijn mond… Zou hij soms van de pepernoten gegeten hebben?
(tegen Smulpiet) Heb jij iets in je mond?

Smulpiet

(heeft nog steeds zijn mond vol en schud nee)

Hoofdpiet

Jij hebt niks in je mond? Dan kun je vast wel iets tegen mij zeggen!

Smulpiet

(denkt even en schud dat weer nee)

Hoofdpiet

Waarom niet?

Smulpiet

(haalt zijn schouders op)

Hoofdpiet

(tegen de kinderen) Ik denk dat Smulpiet weer stiekem van de pepernoten heeft
gesnoept. (loopt naar de kinderen zodat Smulpiet achter hem staat en praat
zachtjes tegen de kinderen:) Ik laat Smulpiet straks heel hard schrikken zodat
hij zijn mond wel open moet doen. Dan kunnen we zien of hij pepernoten heeft
gegeten.

Smulpiet

(heeft gehoord wat de hoofdpiet zei en eet snel en zichtbaar voor de kinderen
zijn mond leeg)

Hoofdpiet

(loopt om smulpiet heen en roept ineens) Boe!

Smulpiet

(schrikt) Help!

Hoofdpiet

(kijkt snel in de mond van Smulpiet) He? Leeg? Waar zijn de pepernoten?

Smulpiet

Pepernoten?

Hoofdpiet

Ja, jij had toch pepernoten in je mond?
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Smulpiet

Ik? Nee hoor.

Hoofdpiet

Maar je kon net niks tegen mij zeggen.

Smulpiet

Ik euh… (verzint snel iets) Ikke… Ik had de hik en moest toen een minuut mijn
mond dicht houden. Daarom kon ik niks zeggen.

Hoofdpiet

(denkt een diep na) Hmmm. Wat raar. Ik dacht echt dat jij je mond vol
pepernoten had. Maar goed. Sinterklaas komt zo. Wij moeten de stoel en de
cadeautjes klaar zetten. Zet jij de cadeautjes naast de stoel van Sinterklaas.

Smulpiet

(zet de zakken met cadeau’s naast de stoel van Sinterklaas) Wat voor
cadeautjes zijn het eigenlijk?

Hoofdpiet

Speelgoed, boeken, een paar ballen en natuurlijk chocolade letters!

Smulpiet

(kijkt hongerig naar de pakjes) Chocolade letters…!

Hoofdpiet

Ja, wij pieten maken de lekkerste chocolade al zeg ik het zelf.

Smulpiet

Nou en of! De aller lekkerste!

Hoofdpiet

(kijkt rond) Waar is het boek van Sinterklaas?

Smulpiet

Welk boek?

Hoofdpiet

Het boek van Sinterklaas. Het boek waar alles over alle kinderen in staat.

Smulpiet

O, die. Ik hem niet mee. Maar nog even over die chocoladeletters… Is het heel
erg als ik….

Hoofdpiet

(valt Smulpiet in de rede) …We moeten het boek hebben anders weet
sinterklaas niet welk kind cadeautjes krijgt en wie we in e zak mee moeten
nemen naar Spanje. Ik ga het boek wel zoeken.

Smulpiet

(kijkt verlekkerd naar de zak met cadeautjes) Ik pas wel op de cadeautjes!

Hoofdpiet

Goed zo. Ik ben zo terug. (gaat af)

Smulpiet

Chocolade letters. O. Wat heb ik daar zin in. (pakt een cadeautje en ruikt er
aan) Ja, hier heb ik er een. O wat lekker.

Smulpiet

(bedenkt zich ineens) Maar ja, dit cadeautje is niet voor mij… (leest eventueel
een naam van één van de kinderen voor) Wat moet ik nou doen…?

Smulpiet

Weet je wat. Ik maak gewoon één cadeautje open en eet de chocoladeletter op.
Als Sinterklaas het pakje mist zeg ik gewoon dat we het vergeten zijn. Dan
krijgen ze volgend jaar gewoon twee chocolade letters… (pakt zijn buik vast)
O ik heb zo zin in een chocolade letter…
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Smulpiet

Even kijken, alleen maar kijken. (maakt het papiertje los) O, wat een lekkere.
Ja, die lust ik wel. Ik maak hem even open, gewoon even ruiken. (haalt de
letter er uit) O, wat ruikt die lekker. Hmmmm. (ineens) O… ik kan er niet
meer tegen. Ik eet hem op. (neemt gretige happen van de letter) Hmm, lekker.
Wacht eens, ik wil nog wel een letter. (maakt een ander pakje open) O, eentje
met hazelnoten, heerlijk. (eet om en om van de letters) Wat is dat lekker zeg…!

Hoofdpiet

(niet zichtbaar) Smulpiet?

Smulpiet

(schrikt) Als de hoofdpiet dit ziet… Snel ik moet alles opruimen. (doet de
letters en de cadeauverpakking in zijn jutezak)

Hoofdpiet

(komt op) Zeg Smulpiet. We hadden toch het boek van Sinterklaas wel
meegenomen. Ik kan het nergens vinden!

Smulpiet

Volgens heeft Wegwijspiet hem meegenomen. Die had hem vanochtend bij
zich.

Hoofdpiet

Wegwijspiet? Dan zal ik hem eens vragen (wil weglopen maar bedenkt zich
dan en loopt naar de kinderen) Zeg kinderen. Willen jullie een beetje opletten
op Smulpiet. Ik ben zo bang dat hij alle pepernoten op eet en dan is er straks
niks meer over als Sinterklaas komt. Willen jullie dat? Roep me maar als
Smulpiet iets stiekem aan het eten is. (Hoofdpiet gaat af)

Smulpiet

Dat scheelde niet veel. Bijna had de Hoofdpiet me gezien met de letters. Ik
neem snel nog een paar happen en dan is het op. (neemt happen, totdat de
kinderen de hoofdpiet roepen als de hoofdpiet komt stopt Smulpiet snel het eten
weg)

Hoofdpiet

(komt op) Hebben jullie mij geroepen? Wat was er aan de hand. (luistert naar
de kinderen wat die vertellen) Is dat zo? (loopt naar Smulpiet) Zeg Smulpiet,
de kinderen vertellen dat jij stiekem snoep aan het eten bent. Klopt dat?

Smulpiet

Ik snoep eten?

Hoofdpiet

Ja, chocoladeletters en pepernoten.

Smulpiet

Ik? Ik heb net een pepermuntje gehad voor een frisse adem maar ik ben niet
aan het snoepen hoor Hoofdpiet!

Hoofdpiet

(denkt eens diep na) Hmm. Ik vertrouw het niet echt. Goed ik ga Sinterklaas
halen. Zingen jullie alvast een liedje voor Sinterklaas? (gaat af)

(Kinderen zingen een liedje: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht o.i.d.)
Sinterklaas

(komt op met Hoofdpiet die het boek van Sinterklaas bij zich heeft) Dag lieve
kinderen. Dag, daar ben ik weer. Zo, jullie zijn allemaal weer een jaar ouder
gewonden zie ik. Fijn dat jullie er zijn.

Hoofdpiet

Sinterklaas, gaat u maar op uw stoel zitten.
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Sinterklaas

Ja, je kunt zo’n oude man als mij natuurlijk niet laten staan. Hebben jullie
Americo een wortel gegeven?

Smulpiet

(kijkt hongerig) Een wortel? Hmmm.

Hoofdpiet

Ja, Sinterklaas. Americo heeft zijn wortel al op.

Sinterklaas

Goed zo.

Hoofdpiet

Sinterklaas, er is iets dat u moet weten.

Sinterklaas

Vertel het eens Hoofdpiet. Gaat het over stoute kinderen? (eventueel een naam
van de kinderen noemen)

Hoofdpiet

Nee Sinterklaas. Het gaat over Smulpiet.

Sinterklaas

Smulpiet? Wat is er met Smulpiet aan de hand?

Hoofdpiet

Volgens mij zit Smulpiet stiekem te snoepen, Sinterklaas.

Sinterklaas

Ja, hij heet niet voor niets Smulpiet natuurlijk.

Hoofdpiet

Maar volgens mij snoept Smulpiet wel heel erg veel vandaag Sinterklaas. En
de kinderen hebben dat ook gezien he, kinderen!

Sinterklaas

Is dat zo? Wat hebben jullie gezien dan?

(Sinterklaas en de Hoofdpiet luisteren naar de kinderen)
Sinterklaas

Aha, dat hebben jullie dus gezien.

Hoofdpiet

Wat doen we nu Sinterklaas? Krijgt Smulpiet nu straf?

Sinterklaas

Weet je Hoofdpiet. Iemand die veel te veel snoept hoef je eigenlijk geen straf
te geven. Dat krijgt diegene van zelf wel. (Sinterklaas loopt terug naar zijn
stoel) Laten we gaan beginnen.

Hoofdpiet

(tegen de kinderen) Wat bedoelt Sinterklaas nu met: Iemand die snoept krijgt
vanzelf wel straf? Ik snap er niks van!

Sinterklaas

Kom je Hoofdpiet. We moeten hierna ook nog naar andere kinderen.

Hoofdpiet

Goed Sinterklaas.

Sinterklaas

De kinderen hebben net heel mooi gezongen. Zou je ze willen vragen om nog
een keer mooi voor Sinterklaas te zingen?

Hoofdpiet

Willen jullie nog een liedje voor Sinterklaas zingen? (bijvoorbeeld: Zie ginds
komt de stoomboot, Sinterklaas kapoentje)
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(Tijdens en zingen staat de Hoofdpiet naast de stoel waar Sinterklaas op zit. Achter hun staat
Smulpiet en die neemt telkens stiekem wat pepernoten. Hoofdpiet ziet dat en als het liedje
klaar is:)
Hoofdpiet

Sinterklaas, Sinterklaas. Nou zit Smulpiet weer van de pepernoten te eten.

Sinterklaas

Is dat zo?

Hoofdpiet

Jullie hebben het toch ook gezien kinderen? Ja toch?

Hoe dit afloopt…!?
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