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Iedereen doet mee

Juf Merel doet de klep van de piano open. 

Ze drukt een witte toets in.

Plinggg!

Alle vaders en moeders weten wat dat betekent.

Ze moeten de klas uit – de school begint.

Snel nemen ze afscheid. 

Tobias krijgt zeven zoenen en een pakje drinken.

Hakim wil zijn oma bijna niet loslaten.

Myrthes oppas brengt nog snel een  

trommeltje brood. 

Dan gaat de deur dicht.

Iedereen zit op zijn stoel.

En het is stil, doodstil.

En dat blijft het ook.

Juf Merel draait haar kruk naar de piano toe.

Haar vingers hangen boven de toetsen.

Maar ze begint niet te spelen, zoals ze anders  

altijd doet.





En ze gaat ook niet zingen.

Ze draait weer terug en kijkt de kring rond, een beetje ernstig.

Op andere dagen zegt ze dan iets.

Bijvoorbeeld: 

dag Tobias, wat fijn dat je weer beter bent.

Of: 

doet je gebroken been nog pijn, Oliva?

Of ze wijst naar Emma, die aan het haar van Salim trekt.

Vandaag ziet ze het niet eens.
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‘Juf, wat kijk je moeilijk,’ zegt Linde. 

‘Heb je een enge droom gehad of ben je ziek?’

‘Ze is verdrietig,’ zegt Hakim. 

‘Ze kijkt zo jammer – misschien is haar parkietje dood.’

‘Zo erg is het gelukkig niet,’ zegt Juf Merel.

‘Ik heb geen parkiet, dus doodgaan, dat lukt hem niet.

Maar…’

Ze doet met een klap de pianoklep dicht.

‘…er is wel een ander probleem.’ 

‘Kunnen we helpen?’ vraagt Linde.

‘Samen lukt het wel – dat zeg je toch altijd?’

‘Daar zat ik nou juist over na te denken,’ zegt juf Merel. 

‘Of deze klas het probleem kan oplossen of niet.’

Rinus knikt ja.

Maar juf Merel draait heen en weer op de pianokruk.

Alsof ze nee schudt.

‘Weten jullie wat het is?

Er zijn veel te weinig juffen en meesters in het land.’

‘Geeft niks,’ zegt Feliz, ‘we hebben jou toch.’

‘Jawel, jawel, maar er is nóg een probleem.

Een véééél groter probleem.’

Juf Merel begint een beetje te fluisteren.

‘Ik heb gehoord dat de Sint dit jaar te weinig pieten heeft.

En nu komen de cadeautjes in gevaar.

Al die pakjes liggen op de boot, maar ze zijn nog niet ingepakt.

Wie schrijft de namen op de etiketten?

Wie plakt alles dicht en vast?



En als dat allemaal lukt, moeten de  

pakjes ook nog rondgebracht.

Dat is veel te veel werk voor zo’n oude man alleen!’

De kinderen kijken de juf ongelovig aan.

Te weinig pieten voor de cadeautjes?

Wat erg!

Wat stom!

‘Ma-ma-maar…’ zegt Linde.

‘Wíj zijn er toch.

We hebben scharen en plakband en lijm in de klas.

Ik kan Linde op de pakjes schrijven.

En dan doet Rinus de andere namen.

Wij kunnen Sinterklaas best helpen.

Ikke wel.’

‘Dat hoopte ik al,’ zegt juf Merel.

‘Maar ik wist niet of jullie dat allemaal  

zouden willen.’

‘Natuurlijk willen we dat,’ roept Hakim.

‘Wij kunnen heel goed pieten.’

‘pie-ten!’ roept Emma.  

‘pak-jes, pie-ten!’



Ze slaat haar armen om Salim heen. 

Samen dansen ze door de kring.

En iedereen roept mee: 

‘pieten-pakjes, pakjes-pieten…’

Juf Merel doet de pianoklep weer open.

Plinggg!

Plingelingeplingggg…

‘Fijn dat jullie zo enthousiast zijn,’ zegt ze dan.

‘Maar luister goed: 

als je piet wilt worden, moet je slim én  

handig zijn.

Ik denk dat het wel goed zit bij jullie.

Maar we moeten het zeker weten.

Hier heb ik een Pieten-cursus met  

Pieto-toetsen.

Hebben jullie zin om daaraan te  

beginnen?’

‘Jáááá!’

‘Jèèèè!’

De ene na de andere vinger schiet omhoog.

‘Gelukkig,’ zegt juf Merel.

‘De hele klas doet mee.

We beginnen meteen.’



Pieto-toets 1

Algemene kennis

Als het antwoord ja is, blijf je zitten – bij nee ga je staan.

Sinterklaas woont in

1. China ja  / nee

2. Luilekkerland ja  / nee

3. Spanje ja  / nee

Hoe komt Sinterklaas naar Nederland?

1. met een straaljager ja  / nee

2. met de stoomboot ja  / nee

3. op een elektrische fiets ja  / nee

Hoe kun je Sinterklaas ook noemen?

1. Blauwbaard ja  / nee

2. Roodkapje ja  / nee

3. De Sint of Sint-Nicolaas                              ja  ja  / nee nee



Wanneer komt de Sint naar Nederland?

1. in de winter ja  / nee

2. in de zomer ja  / nee

3. gewoon als hij er zin in heeft ja  / nee

Goed of fout?

1. Sint-Nicolaas rijdt op een zebra goed / fout

2. Sint-Nicolaas rijdt op een schimmel goed / fout

3. Sint-Nicolaas rijdt op een pony goed / fout

Pieten strooien met

1. peperkorrels ja  / nee

2. peperbrokken ja  / nee

3. pepernoten ja  / nee

Wat heeft Piet op zijn hoofd?

1. een baret met een veer ja  / nee

2. een gevouwen hoed van krantenpapier ja  / nee

3. een fietshelm met een paardenstaart ja  / nee




