


De pakjespiet 
 
Piet opent de zak en hij lacht. 

Kijk eens wat ik heb meegebracht? 

 
En er is voor iedereen iets bij. 

Kom maar om de beurt bij mij. 



De trotse piet 
 
 
Ben ik niet mooi en ben ik niet knap 

als ik zo door de winkels stap? 

 
Daarom werk ik zo graag overdag. 

Het zou jammer zijn als niemand me zag. 

 



De schoorsteenpiet 
 
We komen steeds vaker bij de mensen 

omdat ze dat nu eenmaal wensen. 

 

Maar ik ben daar niet op mijn gemak, 

ik voel me veel meer thuis op het dak. 



Piet - de koerier 
 
Ik ben blij dat ik rij. 

Het dak is niets voor mij. 

 

Ik blijf liever op de grond. 

Zo breng ik mijn pakjes rond. 



Piet - de grapjas 
 
Als ik de anderen nu eens fop 

en ik zet Sint z'n mijter op...... 

 

Dan stel ik me voor als hun nieuwe baas 

en ben ik voor even zwarteklaas! 



Piet pechvogel 
 
In het donker, op de stoep, 

gleed ik uit over hondenpoep. 

 

En nu strompel ik al dagen. 

Ja, ik ben echt te beklagen..... 



De luisterpiet 
 
Net als elke zwartepiet 

Hoor ik graag een lied. 

 

Ook de Sint vindt zingen mooi. 

Weet dat ik dan strooi. 



De geslaagde piet 
 
Hoera, vandaag heb ik iets te vieren. 

Eindelijk heb ik mijn 'papieren'. 

 

Ik heb lang voor zwartepiet geleerd 

en nu ben ik dan gediplomeerd! 



De dikke piet 
 
Help, ik blijf steken, wat een schrik! 

Is de schoorsteen te klein of ben ik te dik? 

 

Voortaan zal ik het niet meer vergeten: 

meer bewegen en minder eten! 



De sportieve piet 
 
Ik ren, ik voetbal en ik spring, 

want sporten, dat is echt mijn ding. 

 

Zo hou ik mijn lijf gezond en fit. 

Je zult niet gauw zien dat ik zit! 



  De motorpiet 
 
Soms is ergens haast bij. 

Dan doet Sint een beroep op mij. 

 

Dan zet ik alles aan de kant 

en scheur ik door het land. 



  
De stalpiet 
 
Ik ben altijd bij de stal in de weer. 

Voor mij is dat een hele eer. 

 

Geen enkel paard heeft ooit geleerd 

wat het paard van Sinterklaas presteert. 



Piet - de assistent 
 
Ja, ik ben Sint z'n assistent. 

Je hebt veel te doen als je dat bent. 

 

Ik bedien Sint op zijn wenken 

en heb veel om over na te denken. 

 



De speelse piet 
 
Piet aan het werk op de laptop? 

Daar kijk je vast van op...... 

 

Tot Sint zegt: en nu is het welletjes! 

We hebben geen tijd voor spelletjes. 

 



De klimpiet 
 
Ik ben handig met een touw. 

Zo kom ik op elk gebouw. 

 
Als matroos ben ik ook goed, 

want klimmen zit me in het bloed. 

 



Piet - de twijfelaar 
 
Piet zit bij de pakken neer. 

Hij weet het echt niet meer. 

 

Welke doos was ook weer voor wie? 

Was het deze of toch die? 



Piet de krachtpatser 
 
Ik ben de sterkste van allemaal, 

Zeg maar gerust een man van staal! 

 

Ik vervoer op eigen kracht 

zelfs de zwaarste vracht. 



De praktische piet 
 
Ik gebruik het liefst een wagen. 

Waarom zou ik zelf alles dragen? 

 

En..... daarbij geen centje pijn. 

Hoe moeilijk kan het zijn! 



Piet - de kampioen? 
 
Ik doe alles zo snel als ik kan. 

Overal maak ik een wedstrijd van. 

 

Ik zie mezelf graag als een kampioen 

en daar wil ik alles voor doen. 

 



Piet – de kapitein 
 
Elk jaar komt de stoomboot aan. 

En wie heeft aan het roer gestaan? 

 

Ik, ik ben de kapitein. 

Ik zou niets anders willen zijn. 

 



Piet – de ……. 
 
Denk niet dat ik iets in jullie schoenen breng. 

’s Nachts in het donker vind ik veel te eng. 

 
Maar Sinterklaas heeft mij zelf verteld: 

OP KANTOOR ben IK zijn held! 



De stille piet 
 
Ik kom bij de kinderen thuis. 

Dat is in bijna ieder huis. 

 

Ik stop daar ‘s nachts iets in hun schoen. 

Dat moet ik wel in stilte doen. 

 



 
Een tevreden Sinterklaas 
 

Sint is blij met elke piet, 

want de ene piet is de andere niet. 

De een is een goede klimmer 

en de andere net wat slimmer. 

Een volgende is weer handig of sterk. 

Zo doet ieder een deel van het werk. 

Samen krijgen ze alles voor elkaar 

en kijken weer uit naar het volgend jaar. 


