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Hallo, dit is Rik. 

Kijk je mee in dit vrolijke Sinterklaasverhaal?

Ook Sam de poes is er weer bij. 
Ze heeft zich op elke pagina verstopt.

Heb je Sam gevonden? Lees dan snel de vraagjes
 en wijs de antwoorden aan op de grote tekeningen.
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BIJNA SINTERKLAAS                                                                                                

Rik is blij. Binnenkort is het zover. Dan komt 
de Sint op bezoek bij alle kinderen en brengt 
hij cadeautjes. Nog een paar nachtjes slapen... 
Wat spannend! Rik maakt al een mooie tekening 
voor Sint en Piet. 

Heb je Sam de poes al gevonden? Los dan snel deze vraagjes op:
Hoeveel boekjes over Sinterklaas heeft Rik?
Wat voor weer is het buiten? Hoe zie je dat?
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Waar zijn de vijf tekeningen van Rik die al klaar zijn?
Rik heeft een speelgoedpaard dat lijkt op dat van de Sint. Zie je het paard?
Rik heeft sinterklaasmuziek. Kun jij de drie cd’tjes vinden?

Heb je Sam de poes al gevonden? Los dan snel deze vraagjes op:
Hoeveel boekjes over Sinterklaas heeft Rik?
Wat voor weer is het buiten? Hoe zie je dat?
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DE HELPERS VAN DE SINT
Sinterklaas en zijn Pieten wonen in Spanje. 
Daar hebben ze een groot huis met veel kamers. 
De Pieten oefenen er veel. Ze klauteren, zwieren, 
rennen en gymmen... Ze moeten immers goed 
op de daken kunnen klimmen. Ze oefenen zelfs 
al het duiken in de schoorsteen! Vandaar die 
zwarte vegen. Wat hebben ze een lol!

Heb je Sam de poes al gevonden? Los dan snel deze vraagjes op:
Er is één Piet vergeten zijn pietenkleren aan te doen. Welke Piet is dat?
Welke Piet is zijn schoen verloren? Kun jij de schoen vinden?
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Eén Piet is zijn riem kwijt. Waar is de riem?
Hoeveel pietenmutsen tel je?
Eén Piet heeft snoepjes laten vallen. Hoeveel rode snoepjes kun je vinden?

Heb je Sam de poes al gevonden? Los dan snel deze vraagjes op:
Er is één Piet vergeten zijn pietenkleren aan te doen. Welke Piet is dat?
Welke Piet is zijn schoen verloren? Kun jij de schoen vinden?
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