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Rollen:
Sinterklaas: De bekende kindervriend
Hoofdpiet: De trouwe helper van Sinterklaas
Pakjespiet 1: Een Piet de taak heeft te zorgen voor de pakjes
Pakjespiet 2: Een Piet die op de pakjes moet letten maar door zijn rare gedrag in de problemen komt.

Benodigdheden:
Afgezien van de kleding van de spelers en de zakken met cadeautjes is er een schaal met hapjes
nodig in scene 2-5. Dit kan een schaal met worst en kaas oid zijn.

1 Alles klaar?
Hoofdpiet: (komt op)
Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn!
Konden jullie de weg goed vinden? (wacht op reactie van de kinderen)
Hoofdpiet:
Sinterklaas komt natuurlijk zo meteen maar eerst moeten we nog kijken of alles wel klaar is.
Sinterklaas is soms best een beetje streng dus alles moet helemaal in orde zijn!
Willen jullie me helpen de pakjespieten te roepen?
Hoofdpiet:
Daar gaan we: 1, 2, 3… PAKJESPIETEN!
Pakjespiet1: (komt op)
Wat is er?
Hoofdpiet:
Waarom ben jij alleen? Waar is de andere pakjespiet? Jullie zijn toch samen meegegaan?
Pakjespiet1:
Die doet zo vreemd vandaag Hoofdpiet. Ik ben bang dat het nog eens mis gaat… Hij heeft het de hele
tijd over hapjes. Ik snap er niks van.
Hoofdpiet:
Kom kinderen, we gaan nog eens extra hard roepen: 1, 2, 3, PAKJESPIET!
Pakjespiet2: (komt op)
Ja… Wat is er?
Hoofdpiet:
Eindelijk, daar ben je.
Pakjespiet2:
Ik was nog met de hapjes bezig.
Pakjespiet1:
Hapjes?
Pakjespiet2:
Ja, ik moest van jullie de hapjes klaarmaken! Toen we op het punt stonden om hier heen te gaan zei
jij tegen mij dat ik de hapjes moest pakken…!
Hoofdpiet:
We hebben geen tijd voor onzin nu. Sinterklaas kan elk moment komen. Is alles klaar.

Pakjespiet1:
Volgens mij wel. Ik heb het boek van Sinterklaas en hij (wijst naar Pakjespiet2) zou de pakjes
meenemen.
Pakjespiet2:
Inderdaad: ik doe de hapjes!
Pakjespiet1:
Wat zei je? Ik denk dat ik iets geks hoorde…
Pakjespiet2:
Ik zou de hapjes meenemen… Wat is hier nu gek aan?
Hoofdpieten:
Ik snap er niks van. Ik heb het gevoel dat hier iets in de soep loopt…
Sinterklaas: (buiten beeld)
Hallo… Duurt het nog lang of kan ik al binnenkomen?
Hoofdpiet: (schrikt)
Dat is Sinterklaas….! Snel, haal de cadeautjes. (tegen de kinderen) Kom, we gaan "Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht" zingen!
(Kinderen zingen en Sinterklaas komt op. De pakjespieten gaan af op zoek naar de pakjes)
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2 Hapjes of pakjes?
Sinterklaas:
Zo, dat was mooi! Ik ga even kijken waar de pieten nu weer gebleven zijn. Wachten jullie even? Dan
gaan we daarna door met de pakjes uitpakken! (gaat af)
(Pakjespiet1 komt aan de andere kant op)
Pakjespiet1:
Zo, het feest kan beginnen. Alleen de pakjes hoeven we nog maar, maar die is pakjespiet volgens mij
aan het halen. Hebben jullie er zin in kinderen? (wacht op reactie van de kinderen)
Pakjespiet1:
Ik ben best een beetje zenuwachtig. Altijd weer spannend wat er nu weer in de pakjes zit. En… Of er
iemand mee moet in de zak van Sinterklaas….!
Pakjespiet1:
Of, zijn jullie allemaal lief geweest dit jaar? (wacht op de reactie van de kinderen)
Pakjespiet1:
Nou, dan zal het vast wel goed komen zo meteen bij Sinterklaas.
Ik ga waar pakjespiet nu blijft… (gaan af)
(Pakjespiet2 komt op en heeft een schaal met hapjes bij zich)
Pakjespiet2:
Zo, de hapjes zijn klaar. Laat het feest maar beginnen!
Pakjespiet2:
Wel raar dat we dit jaar hapjes hebben. Meestal hadden we allemaal pepernoten… En pakjes
trouwens, die heb ik helemaal nog niet gezien. Waar zouden de pakjes zijn? (wacht op reactie van
kinderen)
Pakjespiet2:
Die pakjes heeft Hoofdpiet of de andere pakjespiet denk ik. Ik moest voor de hapjes zorgen! (laat de
schaal zien)
(Hoofdpiet komt op met Spoorpiet 1 en Pakjespiet1)
Hoofdpiet:
Zo, mooi dat iedereen er is.
Pakjespiet2:
Wat?

Hoofdpiet:
Er mankeert toch niks aan je oren? Mooi dat iedereen er is!
Pakjespiet2:
Wat voor vis?
Hoofdpiet: (boos)
Ooo. Ik word hier gek van! (Pakt Pakjespiet2 vast en ziet dan iets in zijn oor) He… Wat is dat!? (haalt
een pepernoot uit het oor van Pakjespiet2) Een pepernoot…!?
Pakjespiet2:
Een pepernoot? O ja, Ik kon vannacht niet slapen omdat hij (wijst naar Pakjespiet1) zo lag te snurken.
Ik heb toen pepernoten in mijn oor gedaan en daarna sliep ik als een roosje (haalt uit het andere oor
ook een pepernoot)
Hoofdpiet:
Aha!
Pakjespiet2: (valt bijna om van de schrik)
Je hoeft niet zo te schreeuwen… Ik ben niet doof!
Hoofdpiet: (zucht)
De hele dag riep je (met een stemmetje) Wat? He? Wat zeg je?
En nu zeg je, ik ben niet doof!
Pakjespiet1:
Euh, Hoofdpiet. We moeten doorgaan. Sinterklaas komt zo…
Hoofdpiet:
Je hebt gelijk. We moeten door. Nou, gelukkig kan pakjespiet ons weer verstaan!
Euh.. Sinterklaas komt zo. Is alles klaar?
Pakjespiet1:
Volgens mij wel Hoofdpiet.
Hoofdpiet:
Goed, en dan het aller belangrijkste… Wie heeft de pakjes…!?
Pakjespiet1 wijst naar Pakjespiet2 en visa versa en dan roepen ze in koor:
Jij… (kijken elkaar verbaasd aan) Ik…? Nee, jij…!
(Stilte)
Hoofdpiet: (met een angstig stemmetje)
Begrijp ik goed dat de pakjes er helemaal niet zijn…!?

Pakjespiet1:
Ik zei toen we vertrokken tegen Pakjespiet: neem jij de pakjes mee…
Pakjespiet2:
Nee, je zei: neem jij de hapjes mee… En dat heb ik gedaan! (laat de schaal hapjes zien)
Pakjespiet1:
Nee, ik zei pakjes, geen hapjes…
Pakjespiet2:
Ik weet zeker dat je hapjes zei en geen pakjes. Ik ben toch niet doof!?
Pakjespiet1:
Wat? Niet doof!? Wel doof zou je bedoelen…. Ooo… Nu snap ik het…. Je had de hele tijd al die
pepernoten in je oren…. Daarom verstond je niks..!
Pakjespiet2:
Oepsie….
Hoofdpiet:
Dus de pakjes zijn er niet… (paniekerig) Oké, geen stress… geen stress… (schreeuwt) GEEN STRESS!!
(Alle pieten rennen gestrest door elkaar)
Hoofdpiet:
We moeten zoeken… Misschien liggen hier nog pakjes…!?
(na een tijdje zoeken)
Pakjespiet1:
Ik kan ze niet vinden… Wat doen we nu?
Hoofdpiet:
We moeten door met het Sinterklaasfeest.
Pakjespiet1:
En Sinterklaas dan?!
Hoofdpiet:
Die mag niks merken!
Hoofdpieten:
Kinderen… Willen jullie ons beloven dat jullie NIKS tegen Sinterklaas zeggen… Beloven jullie dat?
(wacht op reactie van de kinderen) Kom dan gaan wij snel verder zoeken (pieten gaan af)
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3 Sinterklaas heeft een geheimpje
(Sinterklaas komt op en belt op een telefoon)
Sinterklaas:
Hallo? Ja, met Sinterklaas… (…) Ja, dat had ik al gedacht… (…) De pieten doen erg goed hun best maar
ik moet ze wel goed in de gaten houden anders gaat het soms verkeerd… (…) Als u dat wil doen…! Erg
graag! (…) Wat? U wilt een speelgoedtrein in uw schoen!? Dat komt dik in orde hoor. (…) Ja, brengt u
het maar naar {LOCATIE WAAR HET FEEST IS} dan komt alles goed… (…) De kinderen zullen er erg blij
mee zijn! Daag. (bergt de telefoon op)
Sinterklaas:
Zo, lieve kinderen. Kunnen jullie een geheimpje bewaren…?
Sinterklaas:
Sinterklaas weet dat de Pieten de pakjes vergeten zijn… Maar het komt allemaal goed hoor, maak je
daar maar geen zorgen over. Maar als ik aan de Pieten vraag of alles goed komt zeggen ze dat er niks
aan de hand is… Volgens mij willen ze niet dat ik weet dat ze de pakjes vergeten zijn…
Maar Sinterklaas weet dat al lang. Sinterklaas weet alles.
En nu is het tijd om even te gaan zitten… Ik ben ook de jongste niet meer…
(Sint gaat zitten lezen in zijn grote boek)
Pakjespiet1: (komt op gerend)
Hoofdpiet…! Hoofdpiet…! De pakjes… (ziet Sinterklaas en schrikt) Euh… Sinterklaas…
Sinterklaas:
Ik ben Sinterklaas ja. tenminste, de laatste keer dat ik in de spiegel keek. Ik ben niet de hoofdpiet!
Pakjespiet1:
O, ik moet de hoofdpiet hebben… (wil weggaan)
Sinterklaas:
Euh… Pakjespiet…
Pakjespiet1:
Ja, Sinterklaas…
Sinterklaas:
Je kwam net binnen en riep: Hoofdpiet… De pakjes…
Is er iets met de pakjes!?
Pakjespiet1: (overdreven)
Nee, Neeee. Nee hoor. Echt niet. Zeker weten van niet. Er zijn geen pakjes…! (schrikt van zijn
vergissing) Euh… Er is niks met de pakjes…!

Sinterklaas:
Zeg, Pakjespiet, je houd toch niet iets voor mij verborgen?
Pakjespiet1:
Nee Sinterklaas, maar ik moet nu echt gaan (gaat snel af)
Sinterklaas:
Zagen jullie dat kinderen? Heel vreemd toch? Ze voeren iets in hun schild, ik weet het zeker!
Pakjespiet2: (komt op geslopen met zijn rug naar Sinterklaas toe)
(fluisterend) Hoofdpiet… Hoofdpiet…!
Pakjespiet2: (draait met zijn rug naar Sinterklaas en met zijn gezicht naar de kinderen toe)
Zeg kinderen. Weten jullie waar de Hoofdpiet is?
Sinterklaas:
Zeg Pakjespiet…
Pakjespiet2: (schrikt en springt een gat in de lucht)
Weeeee….!!!! Sinterklaas… Sinterklaas… Wat doet u hier…!?
Sinterklaas:
Wat ik hier doe? Ik heb hier een pakjesmiddag met de kinderen… En nu we het toch over pakjes
hebben… Waar zijn die eigenlijk?
Pakjespiet2:
Pakjes… Hoe moet ik dat weten..!?
Sinterklaas:
Jij bent toch Pakjespiet?
Pakjespiet2: (legt zijn hand naast zijn oor)
Ik word geroepen…
Sinterklaas:
Ik hoor anders niks…
Pakjespiet2: (doet achter zijn hand een stem na)
Pakjespiet kom je? (met zijn eigen stem) Ja, ik kom!
Sorry Sinterklaas, ik moet echt gaan! (gaat af)
Sinterklaas:
Heel verdacht allemaal. Als een Pakjespiet al niet meer weet waar de pakjes zijn…

Hoofdpiet: (komt op)
Hallo Sinterklaas...
Sinterklaas:
Zeg Hoofdpiet, gaat alles wel goed!?
Hoofdpiet:
Jazeker. Alles loopt op rolletjes!
Sinterklaas:
Zullen we dan zo maar beginnen met de pakjes uitpakken?
Hoofdpiet: (schrikt)
Pakjes uitpakken?! Nee, laten we eerst nog maar wat meer zingen met de kinderen.
Sinterklaas:
Zingen? Dat hebben we toch al gedaan? Ik denk dat de kinderen meer zin hebben in het uitpakken
van de cadeautjes...
Hoofdpiet:
Dat gaat we ook zeker doen. Als u hier blijft bij de kinderen en ze nog een liedje zingen dan haal ik
alvast de cadeautjes. (rent snel af)
Sinterklaas:
Maar Hoofdpiet... Nu is die al weg gerend... Het moet ook niet gekker worden.
Nou kinderen, zullen we nog een liedje zingen?
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5 Eind goed al goed
Sinterklaas:
Nu hebben we wel genoeg gezongen hoor. Ik roep de hoofdpiet... HOOFDPIET!!
Hoofdpiet: (komt op)
Wat is er Sinterklaas?
Sinterklaas:
De kinderen hebben nu wel lang genoeg gewacht op de cadeautjes lijkt me. Zullen we beginnen?
Hoofdpiet: (geschrokken)
Ja, nee! Euh... De pakjes zijn er niet…
Sinterklaas:
Wat zeg je nou? Zijn de pakjes er niet...!?
Hoofdpiet:
Ja, nee. Ik bedoel: Ik heb ze niet...!
Sinterklaas:
Jij hebt ze niet? Maar wie heeft ze dan?
Hoofdpiet:
De Pakjespieten... Ja, de pakjespieten hebben de pakjes. daarom heten ze ook pakjespieten
natuurlijk... Het zou natuurlijk gek zijn als… (Sinterklaas valt Hoofdpiet in de rede)
Sinterklaas: (Valt Hoofdpiet in de rede)
Ja ja, ik snap het. Zullen we ze roepen? Helpen jullie mij lieve kinderen? 1, 2, 3, PAKJESPIETEN!
Pakjespiet1: (komt op met Pakjespiet2)
Wat is er?
Sinterklaas:
Hoofdpiet zegt dat jullie de pakjes hebben. Zullen we ze dan nu gaan uitdelen? De kinderen hebben
lang genoeg gewacht lijkt me!
Pakjespiet1:
Euh... Ik heb geen pakjes...
Sinterklaas:
O... (kijkt naar pakjespiet2) En jij dan pakjespiet?
Pakjespiet2:
Geen pakjes, maar ik heb wel hapjes! (laat de schaal zien)

Sinterklaas:
Hoofdpiet, wat is dit nou. Waar zijn de pakjes gebleven?

Einde zichtversie…..

