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sinterklaas

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school 
lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van 
geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!
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dit is de boot.
de boot van sint en piet.
met een pak voor jou!

ik heet piet pim.
ik ben niet zo groot.
maar ik klim snel
met een pak in de zak
het dak op en af.

ik ben de sint.
de baas van piet pim en piet friet.
van piet sam en piet tom.
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hee, sint is sip.
wat is dat nu, sint?

de boot moet vol!
met een pak voor saar.
voor juul en tuur.
maar de boot kraakt en piept.
en er is een gat.

wat nu?
ik kan niet gaan!
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mmm, ik weet het al!
ik koop een vliegtuig.

een vliegtuig is snel.
en er gaat veel in.

dat is leuk!

een vliegtuig gaat veel te hoog.
ik wil niet mee.

ik wil ook niet mee.
dat is veel te hoog.
brrr, ik ben geen mus.
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ik maak de boot wel.

mmm nee, dat lukt je niet.
ik koop een vliegtuig.

ik wil een vliegtuig van u.

dat is niet leuk!
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kijk eens, sint.
voor jou.

het stuur zit hier.
en daar komt de rook uit.

sint is heel blij.
het vliegtuig is nu van hem! kom, we gaan snel.

hier is een zak.
en daar is een zak.
pak ze maar snel.

we gaan hoog als de zon.
met het pak voor els en kim.
en voor moos en teun.
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vroem!

dag, piet pim!
pas je op het huis?

dat is niet leuk!
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de reis gaat heel fijn.
sint zit aan het stuur.
met een bril op voor de zon.

vroem vroem!

dit is fijn, piet friet.

wat hoog!



13

maar dan ...

prut prut prut.

sint, wat is dat? mmm, dat is raar.
dit gaat mis!

we staan stil.
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wat moet ik nu doen?
daar is een man!
kom, sint.
ik vraag hulp.

dag, sint en piet! 
ik ben een boer.
van een vliegtuig weet ik niets.

maar man, ik moet nu weg!
ik heb een pak voor sem.
en voor an en koos.
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mmm.
ik weet al wat.
pak mijn kar maar! 

dat is fijn!
kom, piet.
pak de zak maar.

tuf tuf.
daar gaat de sint.
door het bos.

dag, boer!
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de boot van sint en piet moet vol.
met een pak voor saar.
en een pak voor juul en tuur.
en met nog veel meer.
maar er is wat mis.
er zit een gat in de boot.
komt sint nu wel?
of gaat het niet door?

Dit sprankelende stripverhaal van Mark Janssen is hét ideale 
sinterklaasboek voor beginnende lezers. Ze lezen de eenvoudige 
tekst (AVI M3) zelf. En de kleurrijke tekeningen vertellen de rest.
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