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Sint en Piet wisselrijtjes
Lees de wisselrijtjes hardop voor (rijtje voor rijtje). Lukt het om alle rijtjes
zonder fouten te lezen?

Recept kruidnoten lekkernij
Ingrediënten
200 gr kruidnoten
200 gr chocolade (melk, puur, of een mix!)
klontje boter
snufje speculaaskruiden
Decoratie om te versieren (bijvoorbeeld smarties of hagelslag)

Materialen
Bakplaat met bakpapier

Bereiding
1. Smelt de chocolade in een kommetje boven een pan met heet
water.
2. Doe hier de boter en een snufje speculaas kruiden bij.
3. Als de chocolade is gesmolten, roer je de kruidnoten erdoorheen.
4. Zorg ervoor dat overal chocolade omheen zit!
5. Maak hoopjes op het bakpapier (van ongeveer 5 pepernoten).
Dit doe je het handigst met twee lepels.
6. Versier de hoopjes met decoratie
7. Laat de chocolade minimaal 2 uur uitharden.
8. Snoepen maar!

Rijmen maar!

Woordzoeker

Dank u, Sinterklaasje
Door: Nathalie van Beek

Het is 5 december. In de dierentuin is het stil.
‘Waar is iedereen?’ vraagt Skribbel aan Dex.‘
Thuis,’ zegt Dex.
‘Het is vandaag Sinterklaas.
’‘Sinterklaas?’ zegt Skribbel. ‘Wat is dat?
’‘Sinterklaas is een lieve oude man die op zijn verjaardag geen cadeautjes
krijgt,
maar ze juist weg geeft,’ legt Dex uit.
‘Alle kinderen krijgen op 5 december een zak met pakjes.
’‘Wauw!’ zegt Skribbel. ‘Dat is zeker lief!
’Hij denkt even na. ‘Hé Dex,’ vraagt Skribbel dan, ‘ben jij nog een kind?
’‘Nee,’ antwoordt Dex, ‘helaas niet. Ik ben al groot.
Sinterklaas komt niet bij grote mensen.
’‘Jammer,’ zucht Skribbel.
‘Laten we de hokken vandaag gaan schoonmaken,’ zegt Dex.‘
Daar hebben we nu extra veel tijd voor.
’Dex en Skribbel lopen naar de schoonmaakkast, maar opeens zien ze iets
liggen bij de apen.
Vlak voor het verblijf ligt een pakje.
‘Voor de apen, van Sint en Piet’ staat er op het kaartje.
Dex maakt het pakje open.
Er zit een grote zak pinda’s in. Apen zijn dol op pinda’s!
Dex pakt een hand vol en gooit ze over het hek.
De apen rennen snel naar de pinda’s en beginnen ze te eten.
Die hebben een extra goede dag!

Als Dex en Skribbel verder lopen,
zien ze al snel een ander pakje liggen.
Bij de zeehonden ligt ook een cadeautje.
‘Voor de zeehonden, van Sint en Piet’ staat er op het kaartje.
Dex pakt het cadeau uit.
Er zitten blikjes vis in.
Zeehonden zijn dol op vis!Dex maakt een blikje open en gooit de vis in het water.
De zeehonden zwemmen snel naar de visen eten ze lekker op.
Ook de zeehonden hebben een extra goede dag!
‘Zouden er nog meer pakjes liggen?’ vraag Skribbel.
‘Ja,’ zegt Dex, ‘kijk maar.
’Hij wijst naar de olifanten.
Daar staat een heel groot cadeau klaar.
Dex rent er naar toe
en trekt het papier eraf.
Het is een doos vol kroppen sla.
Olifanten zijn gek op sla!
Dex gooit een krop naar elke olifant.
De olifanten eten de sla in één hap op.
Ook zij hebben een extra goede dag!
Na deze drie pakjes, lopen Dex en Skribbel langs alle hokken en
kooien. Overal liggen cadeautjes.
De schildpadden krijgen andijvie.
De stinkdieren krijgen appels.
En voor de lama’s ligt er een grote berg hooi.
Sinterklaas is geen enkel dier vergeten.

‘Wat lief van Sinterklaas,’ zegt Skribbel tegen Dex.
Samen hebben ze alle cadeautjes gevonden,
en elk dier hun lekkere hapje gegeven.
Dex knikt, maar zegt niks.
‘Wat is er?’ vraagt Skribbel.
‘Nou…’ begint Dex.
‘Ik ben geen kind meer,
maar stiekem wil ik ook wel een cadeautje.
Sinterklaas heeft aan alle dieren gedacht,maar niet aan mij of aan jou.
’Dat snapt Skribbel wel.
Hij had ook wel een pakje willen krijgen.
Een beetje verdrietig stapt Dex het schoonmaakhok binnen.
Eindelijk tijd om de vieze hokken schoon te maken.
Hij pakt de bezem, de kruiwagen en zijn laarzen.
Maar wat is dat?
De voet van Dex past niet in zijn laars!
Dex houdt de laars op zijn kop,en er vallen twee cadeautjes uit.
‘Voor Dex, van Sint en Piet,’ staat op één pakje.
Het andere pakje is voor Skribbel.

Snel scheuren ze het papier los.
Dex heeft de letter D van chocola.
En Skribbel heeft een zak nootjes.
‘Sinterklaas was ons toch niet vergeten,’ zeggen ze,
terwijl ze op hun lekkers kauwen.
Nu hebben ook Dex en Skribbel een extra goede dag!

