
Op het dak
Twee Pieten lopen op sokken over het dak om speelgoed te 
brengen bij Sofietje. Een Piet glijdt uit en maakt daarbij een
heleboel lawaai.
‘Wie is daar?’ roept Sofietje.
‘Miauw! Miauw!’ De Piet doet gauw een kat na.
Sofietje gaat weer rustig slapen. Beide Pieten wandelen 
verder over het dak. Maar plotseling glijdt de andere Piet 
ook uit.
‘Wie is daar?’ roept Sofietje.
‘De andere kat!’ antwoordt de Piet.

Probleempje
Sinterklaas heeft bij een gezin met zeven kinderen zes 
chocoladefiguurtjes gebracht. Hoe lost de moeder dit op?
Ze maakt er chocopasta van!

Verward
Het is wit en gaat naar omhoog. Wat is het?
Een verward sneeuwvlokje.
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December
Wat is er in december dat er in geen enkele andere maand is?
De letter d!

Schimmel
‘Mama’, vraagt Jantje tijdens het ontbijt. 
‘Wat is eigenlijk een schimmel?’
‘Een schimmel, liefje, dat is een 
wit paard, net als het paard van 
Sinterklaas.’
‘Waarom moet dat paard van 
Sinterklaas dan per se op mijn 
boterham zitten?!’

Oeps!
Sinterklaas komt niet dit jaar. 
Blijkbaar heb je hem verteld 
dat je heel braaf bent geweest 
en is hij doodgegaan van 
het lachen…
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Op zolder
Jantje is eind november druk bezig al zijn speelgoed naar de 
zolder te brengen.
‘Waarom doe je dat?’ vraagt zijn moeder. 
‘Omdat Sinterklaas anders denkt dat ik alles al heb’, zegt Jantje.

Jantjes brief
Jantje heeft een brief aan de Sint geschreven.
‘En? Wat heb je de Sint gevraagd?’ zegt Jantjes vader.
‘Dat hij wat vaker op bezoek komt, papa!’

Fietspiet
Een politieagent roept naar Fietspiet: ‘Stop! Je hebt geen licht
en geen bel!’
Waarop Fietspiet antwoordt: ‘Aan de kant! Ik heb ook geen 
remmen!’
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Boterham
Wat smeert Sinterklaas graag op zijn boterham?

Pindaklaas!
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Pakjesboot
Sinterklaas vaart met z’n pakjesboot op zee. Plotseling stoot 
het schip op een rots. Er zit een gat in de bodem waardoor 
het water naar binnen gutst. Maar dan komt een van de 
Pieten op een idee en gaat naast het gat nog een ander 
gat boren.
‘Piet, wat doe je nu?’ roept Sint.
‘Tja’, zegt Piet. ‘Zo kan het water er ook weer uitstromen.’

Rood en wit
Het is rood en wit en kruipt over de grond.
Sinterklaas met hoogtevrees.

Frondel
Zegt de ene Piet tegen de andere:  ‘Ik kon vannacht de slaap 
niet vatten. Er zat een frondel op mijn dak!’
De andere Piet vraagt: ‘Wat is een frondel?’
‘Hoe kan ik dat nou weten?’ zegt de ene Piet weer. ‘Ik ga 
heus niet midden in de nacht op het dak kijken!’
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Verkouden
Sinterklaas was na een natte, koude 
nacht op het dak verkouden geworden.
Hij ging naar de apotheek en vroeg: 
‘Heeft u iets tegen hoesten?’
Waarop de apotheker antwoordt: 
‘Nee hoor, ga gerust uw gang.’

Pepernoten
Hoeveel pepernoten kan Sinterklaas 
in een lege schoen stoppen?
Slechts één. Daarna is het geen lege schoen meer.

Grappige Piet
Piet vertelt al de hele dag mopjes. 
‘Hoe komt het toch dat je de hele dag mopjes vertelt?’ 
vraagt Sint.
‘Wacht even,’ zegt Piet, ‘ik zal mijn grapjas even uitdoen.’
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Pepernotentaart
Een zwarte piet komt bij de bakker en vraagt: ‘Heeft u ook 
pepernotentaart?’
De bakker zegt: ‘Nee, die heb ik niet.’ 
De zwarte piet kijkt nog even rond en loopt dan weer de 
bakkerij uit. De volgende dag komt de zwarte piet weer de 
bakkerij binnen en vraagt: ‘Heeft u ook pepernotentaart?’
Weer zegt de bakker: ‘Nee.’ En weer gaat de zwarte piet zonder 
iets te kopen de winkel uit. Dit herhaalt zich een aantal dagen 
en de bakker begint te twijfelen: ‘Zal ik dan toch maar een 
pepernotentaart maken?’ 
Als de zwarte piet de bakkerij weer binnenkomt en opnieuw 
vraagt: ‘Heeft u ook pepernotentaart?’
zegt de bakker trots: ‘Jazeker, die hebben we.’
Zegt de zwarte piet: ‘Vies hè!’

DEF blauw SINT moppen.indd   11 3/07/18   15:58



Zicht
Sinterklaas vraagt aan Piet waar ze die avond pakjes gaan brengen.
‘In Zicht’, antwoordt Piet.
‘Hoezo in Zicht?’ zegt Sinterklaas. 
‘Waar ligt dat dan?’
‘Dat weet ik ook niet. Maar ik las in de krant: mooi sinterklaasweer 
in zicht.’

Pakjes
Waarom brengt Sinterklaas pakjes naar brave kindjes?
Omdat de pakjes zichzelf niet kunnen brengen.

Mop
Pretpiet tegen Lachpiet: 
‘Ik ken een leuke mop! Twee drollen in een envelop!’
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