Sint ruimt op
Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8)
Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes.
18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is.

Sinterklaas en zijn Pieten luisteren bij een familie. De kinderen zijn behoorlijk verwend.
Zij hebben geen zin om voor Sint te zingen. Ze hoeven ook niets in hun schoen: Die
cadeautjes van Sinterklaas zijn toch waardeloos. Computeren en televisie kijken is veel
leuker. De Pieten willen deze kinderen maar liever overslaan, maar Sinterklaas heeft een
idee. Daarvoor moet hij de Sinterklaaszolder op en eens flink opruiming houden. Wat daar
allemaal tevoorschijn komt! O, kom er eens kijken! Als ze de volgende dag bij de familie
op bezoek gaan lijkt Sinterklaas toch ook wel erg van computeren te houden: Het lijkt wel
of hij het hele Sinterklaasfeest is vergeten!
Décor en attributen
De musical speelt op twee lokaties: De verblijfplaats van Sint en de Pieten en het huis van
de familie Stam. Je kunt er voor kiezen twee podia te maken met twee décors, maar dat is
een hoop werk voor deze niet zo lange musical. Je kunt het ook oplossen door met bordjes
te werken waarop wordt aangegeven waar we ons bevinden. Of door décorstukken te
maken die om te draaien zijn.
Sint neemt voor de familie ouderwetse cadeautjes mee: Een pop met vlechten in het haar,
twee kaatseballen in een net, een doos met blokken, een tol en een zweep en natuurlijk
een letter van banket.
Rollen
Vader
Moeder
Opa
Oma
Hugo
kind
Maartje
kind
(aantal is te veranderen)
Heleen kind
Sinterklaas
Piet 1 t/m 10 (aantal is te veranderen)
Liedjes
Het eerste liedje kan gezongen worden door de vader, moeder, opa en oma. Of door een
koor achter het toneel. Ook een leuk idee is om het met de hele school in te studeren. Zo
begint de voorstelling met samenzang.
Het eerste liedje is tevens het slotlied.
Alle liedjes kunnen naar behoefte door koor of solo gezongen worden. In “O, kom er eens
kijken” ( met een stukje andere tekst) zit een stukje solo voor moeder of oma. In het
liedje “Zwarte Pieten gym”Kun je de tekst aanhouden voor bewegingen. In het
instrumentale stukje is plaats voor wat andere grondgymnastiek.
Veel plezier met uitvoeren!
Alle rechten voorbehouden aan:

www.dobbemuziek.nl

SINT RUIMT OP.
Het eerste lied klinkt terwijl vader, moeder, opa en oma aan de koffie zitten. Zij kletsen
onhoorbaar met elkaar. Sint en de Pieten komen van achter uit de zaal op bij het laatste
deel van het liedje. Zij blijven staan luisteren bij het gezin.

LIEDJE 1
Als het donker wordt daarbuiten
en de vogels minder fluiten
nou dan weet toch ieder kind:
tijd voor de Sint
Hé hallo Sinterklaas
bent u weer ’s in het land
Wat gezellig kom maar even binnen
Laat uw paard maar staan
want die kan niet binnen gaan
nog heel even en dan kan het feest beginnen.
Met de stoomboot aangekomen
heel veel Pieten meegenomen
Zet maar net als ieder jaar
je schoentje klaar.
Refrein
Dus we zingen met z’n allen
en dat zal u wel bevallen
Luister naar ons mooie lied:
Sint en Piet.
Refrein

In de huiskamer
Vader, moeder, opa en oma zitten aan de koffie.Sint en Pieten staan aan de buitendeur te
luisteren.

SCÈNE 1
VADER: (staat op, loopt naar de deur, roept) Heleen, Maartje, Hugo! Jullie
moeten zo naar bed. Komen jullie nog even zingen voor Sinterklaas?
HUGO: Even mijn spelletje afmaken!
MOEDER: (roept ) Hugo, je zit de hele dag al achter die computer!
VADER: Kom nou naar beneden. Dan zingen we gezellig met z’n allen!
MOEDER: (roept ook) Opa en oma zijn er, weet je nog? Ze zijn speciaal voor jullie
gekomen!
HELEEN: Hè, we zitten net lekker tv te kijken!
OMA: Hebben ze tv op hun kamer?
MOEDER: Ja, moeder, dat is de moderne tijd!
OPA: Die jeugd van tegenwoordig! Computerspelletjes, tv.. De hele dag. Dan

vroeger! Toen speelden we de hele dag buiten! En ’s avonds gezellig een
spelletje met z’n allen. Ganzeborden, mens erger je niet.. Gezellig!
VADER: Tijden veranderen. Ik krijg ze niet zo gek om een spelletje te doen, of
het moet op de computer wezen! (roept
weer) Jongens kom nou naar beneden. Sinterklaas zal het niet leuk vinden
als jullie niet voor hem zingen!
MAARTJE: Nou, dan vindt hij het maar niet leuk. Kan mij het schelen! We zitten
nou goeie tijden te kijken!
MOEDER: (roept) Dan moet je het ook niet gek vinden als hij niks in je schoen
doet!
MAARTJE: Maakt mij niet uit! Ik hoef die stomme cadeautjes van Sinterklaas niet!
Vorig jaar heb ik een nieuwe fiets gevraagd en toen kreeg ik alleen maar een
pop!
OMA: Moet je nou toch eens horen! Dat is toch verschrikkelijk! Wat moet daar toch
van terecht komen! Die kinderen zijn kas verwend! Ze hebben alles wat hun
hartje begeert en nog zijn ze ontevreden!
VADER: (boos) En nu naar beneden komen en zingen!
KINDEREN: (komen boos op)
VADER: En zingen nou!
HELEEN: Waarom moeten we nou altijd zingen! En dan die stomme
Sinterklaasliedjes!
OMA: Ik weet toch niet wat ik hoor! (tegen moeder) Weet je nog, Nora, hoe
gezellig wij het hadden vroeger! Wat een feest was dat als Sinterklaas
kwam. Jullie konden niet stoppen met zingen! Wat was jouw lievelingsliedje
ook al weer?
MOEDER: (treurig) Zachtjes gaan de paardenvoetjes.. O, wat vond ik dat mooi!
MAARTJE: Nou, ik vind er niks aan!
VADER: En nou zingen jullie! Zijn jullie nou gek geworden!
HUGO: Okee dan: (zingt pesterig) Sinterklaas is jarig, zet hem op de p..
VADER: En nou is het afgelopen! Naar bed jullie!
HELEEN: Mogen we nog even goeie tijden afkijken?
MOEDER: Niks ervan! En laat ik niet merken dat jullie het toch doen! Dan gaat de tv
van jullie kamer!
HUGO: Maar ik mag wel even mijn spelletje afmaken, toch?
VADER: Wat denk je zelf?
HUGO: Ik denk van wel.
VADER: (razend) Naar bed! Weg wezen!
KINDEREN: (geschrokken af.Eerst zetten ze toch nog even snel hun schoen)
MOEDER: En ze denken zeker dat Sinterklaas daar wat in zal stoppen?
(Even is het stil. Vader gaat aan tafel zitten. De vier kijken voor zich uit. In
gedachten)
VADER: ’t heerlijk avondje is gekomen..
MOEDER: Wat keken we daarnaar uit vroeger.
VADER: Je schoen zetten en dan ’s morgens heel vroeg je bed uit.. Toen waren we
al blij met een paar pepernoten!
MOEDER: Een pop met vlechten in het haar..
OMA: Och, wat heb je daar lang mee gespeeld. Liesje, zo heb je haar genoemd en
je ging niet slapen zonder Liesje.
MOEDER: Helemaal versleten was ze op het laatst!

(Met een bordje of met een klok wordt aangegeven dat het de volgende dag is.)
(licht uit en aan op het andere toneel, de verblijfplaats van Sint en Pieten)
SCÈNE 2
PIET 10: (roept) Alle Pieten verzamelen! Ochtendgymnastiek!
(Van alle kanten komen de Pieten, behalve Piet 1, op)
LIEDJE 2
Handen hoog en op je tenen
Buig en strekken maar die benen
zwaai je armen heen en weer
en dat doen we nog een keer
Je moet fit zijn voor dat klimmen
dus de Zwarte Pieten gymmen
elke morgen met muziek
doen we ochtendgymnastiek
Zwarte Pietengym (klap klap)
pietengym (klap klap)
pietengym (klap klap)
pietengymnastiek. (stamp stamp stamp)
PIET 1: (op) Weten jullie waar Sinterklaas is?
PIET 2: Op zolder.
PIET 3: Hij zit op zolder.
PIET 4: Hij zat in de keuken een beetje te praten in zichzelf.
PIET 5: En toen ineens – holderdebolder..
PIET 6: Rende hij de trap op naar de zolder.
PIET 7: Dat rijmt!
PIET 6: Ik zit er helemaal in!
PIET 8: Waarin?
PIET 6: In het dichten!
PIET 9: Bijna pakjesavond. Dan krijg je dat!
PIET 10: Krijg je wat?
PIET 9: De rijmeritus!
PIET 1: Wat doet ie op zolder?
ALLE PIETEN: Geen idee!
PIET 1: Heeft ie niks gezegd?
ALLE PIETEN: Nee.
PIET 2: Jawel! Hij zei: Wat zullen ze opkijken!
ALLE PIETEN: Dat hebben wij niet gehoord!
PIET 2: Maar ik wel! Hij zei: Wat zullen ze opkijken!
ALLE PIETEN: Ja, dat had je al gezegd.
PIET 3: Maar wie zullen opkijken?
PIET 4: En waarvan?
PIET 2: Dat heeft ie niet gezegd.
PIET 5: Hij zit al uren op zolder!
PIET 6: Met de deur op slot!

PIET 7: En af en toe zingt ie een liedje.
PIET 1: Wat voor een liedje?
PIET 7: O kom er ’s kijken.
PIET 8: En Sinterklaas Kapoentje.
PIET 1: Maar we moeten op pad!
ALLE PIETEN: We weten het.
PIET 10: Wij snappen er ook niks van. We maken ons een beetje zorgen!
ALLE PIETEN: Wat is er toch aan de hand met Sinterklaas?!
Liedje 3
Wat is er toch met Sinterklaas
Hij zit daat maar op zolder
Wat is er toch met Sinterklaas
Hij zit daar al zo lang
Hij rende ineens zomaar holderdebolder
de trap op en zit nu al uren op zolder
Wat is er toch met Sinterklaas
We zijn een beetje bang.
We hebben geklopt en hij heeft het gehoord
Hij riep: Nu niet ik wil nu niet gestoord
Hij zong net een liedje van Sinter kapoen
Ach wat zit Sint toch op zolder te doen?
Kom op Sinterklaas kom nou maar naar benee
U moet op pad, kom u moet met ons mee!
SCÈNE 3
SINT: (op, opgewekt, met een zak met pakjes) Zo Pieten, zijn jullie er klaar voor?
We moeten op pad!
PIET EN: (verbaasd kijken ze elkaar aan, dan blij) Ja Sint, wij zijn er klaar voor!
We moeten op pad!
PIET 1: Wat deed u nou op zolder, Sint?
SINT: Ik ruimde de zolder een beetje op.
PIET 2: U ruimde de zolder op?
SINT: Jazeker! En wat ik daar vond! Prachtig! Weten jullie wel wat daar allemaal
ligt?
PIET 3: Een heleboel rotzooi!
SINT: Piet toch! Helemaal geen rotzooi! Prima spul! (begint te zingen) O kom er
eens kijken wat ik in mijn schoentje vind..
PIET 4: (tegen de andere Pieten) Volgens mij is Sinterklaas niet helemaal in
orde..
PIET 5: Voelt u zich wel goed, Sinterklaas?
SINT: Ik voel me prima! Kom, Pieten, jullie kennen dat liedje toch ook wel? Kom
zing eens even mee!
PIETEN: Maar we moeten op pad, Sinterklaas!
SINT: Ach, één keertje maar!
PIETEN: (zingen vlug, afraffelend) O kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje

vind. Alles gekregen van die beste Sint. Zo en nu dan op pad!
SINT: Nee nee, maak het nou eens verder af! Hoe gaat het verder?
PIET 6: Ja, nou (zegt het verder op tegen zijn zin en snel) Een pop met vlechten in
het haar een snoezig jurkje kant en klaar twee kaatseballen in een net, nou
ja enzovoort!
SINT: Nou, daar heb je het! Dat lag nou nog op zolder! En nou heb ik me toch een
prachtig plan!
PIETEN: (kijken elkaar weer verbaasd aan)
SINT: Kom Pieten, snel op pad. We gaan eerst naar de familie Stam!
PIET 7: Dat is toch die familie met die verschrikkelijke kinderen?
SINT: Dat zijn geen verschrikkelijke kinderen, Piet, ze zijn alleen maar
verschrikkelijk verwend! Maar ik heb een prachtig plan. Gaan jullie nou maar
mee. Ik vertel het onderweg wel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Wat zou het plan van Sinterklaas zijn?
En wat is dat toch met dat liedje O, kom er eens kijken?

