
1: 

 

Jullie krijgen voor vertrek ieder 5 

pepernoten mee. 

  



5: 

Jullie staan al een hele tijd te 

wachten op de stoomboot 

waarmee Sinterklaas en zwarte 

piet uit Spanje komen. Maar de 

boot heeft motor pech, jullie 

moeten 1 beurt wachten.



8: 

De Sint is zijn mijter kwijt. Door 

het helpen zoeken moet je 1 

beurt overslaan. 

Je krijgt 3 pepernoten voor je 

hulp. 



  



12 
 

Jullie zijn in de snoepwinkel beland en eten 

teveel marsepein en pepernoten. Jullie 

hebben erge buikpijn en moeten terug naar 

nummer 3 om naar bed te gaan. Jullie 

kunnen geen snoep meer zien en geven 5 

pepernoten aan de pot. 

 



 

15: 
De Sint heeft goede dingen over 

je gehoord. Je mag drie hokjes 

verder gaan staan. 

  



20: 

Jullie hebben je schoen gezet nu 

moeten jullie een liedje zingen 

voor Sinterklaas, jullie verdienen 

er 3 pepernoten mee. 

 

  



30: 

In de speelgoed winkel zien jullie 

zoveel moois dat jullie 1 beurt 

overslaan . Jullie krijgen van de 

winkelier 3 pepernoten uit de pot 

 

 



34: 

Jullie komen op straat Zwarte 

Piet tegen die jou de weg vraagt 

naar de boekwinkel. Jullie lopen 

met hem mee naar nummer 45. 

Zwarte piet geeft jullie 3 

pepernoten uit de pot. 



37: 

De Sint heeft dorst. Het halen 

van een glas melk kost je 1 

beurt. 

 

Je krijgt 3 pepernoten. 



39: 

Zwarte piet is de zak met 

strooigoed kwijt in de 

snoepwinkel. Jullie hebben hem 

verstopt op nummer 14 ga de 

zak daar maar halen. Geef 3 

pepernoten aan de pot 



43:  

Jullie horen gekreun uit de schoorsteen. 

Het is zwarte piet die klem zit. Jullie moeten 

1 beurt overslaan om hem eruit te halen.  

 

Zwarte Piet is zo blij dat jullie 5 pepernoten 

uit de pot krijgen. 



45: 

De staf van Sinterklaas moet 

gepoetst worden. Als beloning 

mag je door naar vakje 55. 

  



48: 

In de boekwinkel liggen zoveel 

mooie boeken. Jullie zetten er 

een paar op jullie verlanglijstjes 

en jullie mogen naar nummer 62 

om de lijstjes in de schoen te 

leggen. 



56:  

Zwarte piet stopt jullie in de zak 

om je mee naar Spanje te 

nemen. Maar Sinterklaas geeft 

jullie nog 1 kans: jullie moeten 

terug naar nummer 35. 



  



60: 

Je hebt blaadjes uit het grote 

boek van Sinterklaas gescheurd. 

Alles overschrijven en 2 beurten 

overslaan. 

  



63: 

Hoera Sinterklaas is jarig. Jullie 

mogen op zijn feestje komen. Hij 

trakteert op pepernoten. Eet de 

pepernoten maar op die jullie 

verdiend hebben. 


