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In de klas

Pietje Pim zit in groep vier.

In een klas vol kleine pietjes.

De pietjes wonen in ons land.

In Het Kleine Pieten-huis.

Mees Piet leert alles aan de klas.

Alles wat een piet moet kunnen.

Hoe je een dans doet.

Hoe je een grap maakt.

En hoe je pakjes in een schoen doet.

Hij leert ze ook lezen.

De klas kent de letters al lang.

Mees Piet zegt: 

‘Maak een woord met de                      van Pim.

Met de                     van Kees,

en met de                     van mees.’
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Storm op zee

Hoofdpiet loopt de deur uit.

Mees Piet zegt tegen de klas:

‘Dit jaar nam Sint veel pakjes mee.

Pakjesboot 10 zat al snel vol.

Daar kwam Sint mee naar ons land,

met een paar grote pieten.

Pakjesboot 11 komt later,

vol met pakjes en pieten, maar…’

Mees Piet zucht.

Pietje Pim roept:

‘Wat is er mis met de boot, mees?’

Pietje Pim doet erg zijn best.

Hij wil een grote piet worden. 

Met een echte muts.

Die muts krijg je pas in groep acht.

Klop, klop, op de deur.

Hoofdpiet komt de klas in.

Hij praat zacht met mees Piet.

De klas hoort niet veel. 

‘Storm… boot… pieten zijn ziek…’

Wat kijkt Hoofdpiet sip!

Mees Piet legt een hand op zijn arm.

‘Het komt vast goed,’ zegt hij.

Wat is er aan de hand?
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Wat slim, pietje Pim

Pietje Pim steekt zijn hand op.

Hij roept: ‘Ik wil helpen!’

Mees Piet schiet in de lach.

‘Dat is lief van je, Pim. 

Maar je bent nog te klein.

Je kunt niet veel doen.’

Pietje Pim zegt boos:

‘Ik ben niet klein!

Ik kan heus wel wat doen!’

‘Wacht maar tot je groot bent,’

lacht mees Piet.

En hij gaat door met de les:

‘Dit is de w van Wies.

Welk woord weet je nog meer met de w?’

‘Boot 11 kwam in een storm.

Een storm op zee,’ zegt mees Piet.

‘Is de boot wel sterk, mees?’ 

vraagt pietje Kees.

Mees Piet knikt.

‘De boot is heel sterk.

Maar de pieten zijn zeeziek.

En de reis duurt nu heel lang.

Hoofdpiet maakt zich zorgen.

Komt de boot wel op tijd?

Wie moet hier al het werk doen?

Alle schoenen moeten vol.

Het is veel te druk!’
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Het dak op!

Pietje Pim loopt naar Het Grote Pieten-huis.

Dat staat naast Het Kleine Pieten-huis.

Hij gluurt door het raam naar binnen.

Hij ziet grote pieten aan het werk.

Het zijn er niet veel.

De rest zit nog op boot 11.

Vaak zijn de pieten blij.

Maar nu niet.

Er staan veel zakken klaar,

zakken vol met pakjes.

Hoofdpiet roept:

‘Hup, hup, pieten.

Jullie moeten het dak op.

Vul de schoenen!’

Maar pietje Pim let niet meer op.

Hij denkt en denkt…

Er komt een plan in zijn hoofd.

Wacht maar… denkt hij.

Ik ben niet te klein!

Ik heb een plan.

Wat slim, pietje Pim…

Na de les gaat hij naar de zolder.

De zolder van Het Kleine Pieten-huis.

Hij weet wat daar ligt.

Ja, daar ziet hij het al!

Dat komt goed van pas.

Vlug doet hij het in zijn tas.


