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Gedicht voor jou!

Sint zat te denken  
wat hij jou moest schenken geven.

Een skippybal  een groot kasteel
of wat verf  met een soepel penseel?    
Opeens wist hij het. 
Wat fijn! leuk!

Jij bent nu groot genoeg
voor het Grote Geheim!

De groeten van Sint Piet  
die jou zo aardig vindt.
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Ja  jij begint al aardig groot te worden  
vindt Sinterklaas. Al een paar jaartjes 
weten Piet en ik wat voor kind jij bent. 
Soms ben je lief. Soms ben je stout. 

Natuurlijk heb ik er weleens aan gedacht  
je de roe te geven. Maar zó stout was je  
nu ook weer niet. En gelukkig vind ik jou  
heel bijzonder. Geen roe dus  voor jou. 
Alleen maar leuke cadeautjes! 

Al die cadeautjes… tjonge jonge! 
Wat heb je daar veel plezier mee gehad! 
Net als met die verhaaltjes over mij. 

soms HEUL stout!

en over Piet natuurlijk :-) 
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Over verhaaltjes gesproken  je hebt vast  
wel even tijd voor een heel ander verhaal. 
Een verhaal waar je even goed voor moet gaan 
zitten. Een verhaal dat je altijd bij zal blijven.
Laat me bij het begin beginnen. 

Sint  dat is mijn naam. Voluit ‘Sint. R. Klaas’.  
Oftewel Sinterklaas. Er zijn ook mensen  
die mij Sint Nicolaas noemen.  
Maar Sint is prima. Zeg maar Sint.
 
Wat denk je: zouden er kinderen in Nederland 
zijn die MIJ niet kennen? Ik denk het niet.  
Er zijn vast ook geen jongens of meisjes  
in Nederland die IK niet ken. 
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En ik hou van ALLE kinderen evenveel! 
Niet alleen van de kleine kinderen. 
Maar ook van de grote kinderen.
Alle kinderen vind ik even lief.

En daarom heb ik besloten dit bijzondere  
boek te schrijven. Voor grote kinderen.  
Speciaal voor JOU dus. 

Wees er maar zuinig op. Want het is 
erg bijzonder dat jij dit boek nu in handen hebt.
         supercool! 
Vandaag is een bijzondere dag… 
Vandaag is de dag dat jij mijn Grote Geheim 
gaat ontdekken. Maar eh  mondje dicht  hè? 
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De kinderen die jonger zijn dan jij  
mogen er niks van weten. Beloofd…? 
Beloofd!

Dan is het nu tijd voor een contract… 
Dat is een belangrijk stuk papier waar mensen 
hun naam op schrijven. Ondertekenen noemen 
we dat. Hiermee beloven ze elkaar iets 
belangrijks. Ze maken een afspraak waar ze 
zich aan MOETEN houden. 

Dus: vul het netjes in. 
En ben je klaar? Knip het contract dan uit  
langs de stippellijn en verstop het  
op je meest geheime plek! 
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1 Datum:

 .....................................................................

2. Je naam:

......................................................................

3. Zelfportret

4. Zet hier je handtekening: 

.....................................................
Een handtekening is een krabbel die je zelf mag 

verzinnen, bijvoorbeeld je naam met een krul, 

of je voorletter met een kruisje. 

Je mag het helemaal zelf bedenken!

Ik beloof dat ik het Grote Geheim  
van Sinterklaas niet doorvertel

C O N T R A C T
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