SAMENVATTING van: WAAR ZIJN DE KADOOTJES?
Ik wil hier even aan de mensen, die nog nooit een
Sinterklaasfeest voor kinderen hebben georganiseerd een
eenvoudig uitleg geven, hoe men dat het best kan doen.
Vanaf het moment, dat de Sint nog niet is gearriveerd, maar
men wel de kinderen moet bezighouden tot de Sint en zijn
Hoofdpiet binnenkomen.
Ook geef ik uitleg hoe men een sketch speelt, als er
opgewonden kinderen in de ‘zaal’ zitten. In de sketch zit een
Sinterklaas en een aantal Pieten, waarvan uzelf het aantal
kan kiezen.
Het verhaal:
De doos, waar de kadootjes voor de kinderen in behoren te
zitten is foetsie en de Pieten weten niet waar hij is. De doos
wordt gevonden, maar dan zitten er geen kadootjes in, maar
de Luiepiet, die in de doos in slaap is gevallen. Er heerst dan
bij de Pieten grote verwarring, wat voor 6de kinderen erg
leuk is. En waarop de kinderen kunnen reageren. Aan het
eind komt alles weer op een vrolijke manier op z’n pootjes
terecht! De kadootjes, die zoek waren worden gevonden en
uitgedeeld aan de kinderen.
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Waar zijn de kadootjes?
De sketch duurt ca. 15 minuten.
Men kan met de bezetting van deze sketch alle kanten op.
Ik hou rekening met 1 Sinterklaas en 4 Pieten.
Meer Pieten kan natuurlijk ook.
Dan moet men gewoon wat teksten van elkaar overnemen,
of er zelf een paar bij verzinnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------

SPELERS
Sint

Een vriendelijke ouwe baas. (Uiteraard…!)

Hoofdpiet

Vindt zichzelf heel erg belangrijk, maar als het
erop aan komt is hij zo bang als een muis.

Kadootjespiet Die snoept te veel. Dus moet hij wel lekker dik
worden gemaakt. Tenzij hij of zij dit al is…
Luiepiet

Gedraagt zich ook lui en is constant aan het
gapen.

Lolpiet

Vrolijke Piet, die op het laatst pas mee doet en
ín de doos met kadootjes binnenkomt.

Velen weten al heel lang hoe een Sinterklaasfeest voor
kinderen geregeld moet worden. Voor diegenen die nog
nooit een Sinterklaasfeest voor kinderen hebben
georganiseerd staat hieronder alles wat voor een leuk
Sinterklaasfeest belangrijk is om te weten.
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De Hoofdpiet komt binnen. Het grote rode boek heeft hij
in zijn handen. Hij vertelt de kinderen hoe mooi ze kunnen
zingen en dat de Sint op het punt staat binnen te komen.
En dat het hem daarom een goed idee lijkt dat ze ditmaal
het lied: SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN MET
JE KNECHT… gaan zingen. Flink hard, want Sinterklaas
is een beetje hardhorend.
Hij legt het grote boek op het tafeltje, dat naast de zetel
staat. Want uiteraard staat er voor Sint een mooie
versierde ZETEL klaar.
Hij gaat daarna voor de kinderen staan en zegt ze, dat er
op zijn teken het lied gezongen kan worden. En hij dirigeert
daarna op overdreven wijze het complete lied.
Zo gauw de kinderen zingen dat ze ALLEMAAL EVEN
RECHT ZITTEN… komt Sinterklaas binnen.
De Sint luistert geduldig tot het lied uit is. Dan groet hij staande - de kinderen, op een hele vriendelijke Sintmanier. En geeft een paar kinderen een hand.
Hoofdpiet pakt zijn staf aan en helpt hem in de zetel te
gaan zitten.
Dan volgt het Sinterklaas-toneelstukje.
Men kan ook met de hele groep spelers afspreken dat de
inhoudt van dit stukje bekend is en dat men alles gaat
improviseren. Als men ervaring heeft met een
Sinterklaasfeest voor kinderen te vieren is dit zeker
mogelijk. Zolang men de verhaallijn maar in de gaten
houdt, kan dit net zo vrolijke verlopen, als dat men alles uit
het hoofd leert. Hoewel men daarmee de aandacht van de
kinderen beter vasthoudt.
Houdt met één ding goed rekening. De kinderen kunnen
ten aller tijde heel spontaan reageren. Negeer dat niet,
maar reageer erop. Dat is leuk voor de kinderen, die een
opmerking maken, of een vraag stellen.
Je krijgt dan een poppenkastsituatie. En dat is op een
Sinterklaasfeest altijd leuk!
Gaat dit af en toe langer duren, dan even inplannen, het
verhaal van het Sinterklaas-toneelstukje wat in te korten.
--------------------------------------------------------------------------------
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Begin van:
WAAR ZIJN DE KADOOTJES?
Sint

Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Ja, Sinterklaas?

Sint

Vind jij ook niet dat de kinderen heel mooi
hebben gezongen Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Prachtig Sinterklaas. Ik heb ervan genoten.

Sint

Ik ook Piet. Ik ook. Maar eh… waar zijn de
anderen Pieten?

Hoofdpiet

Ik weet het niet Sint, ze hadden hier al
moeten zijn.

Sint

Zeg Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Ja Sinterklaas?

Sint

Mis jij niets?

Hoofdpiet

[bekijkt zijn pak en kijkt Sint verbaasd aan]
Nee Sinterklaas, ik mis niks. Ik heb
vanmorgen alles aangetrokken en… [betast
zijn baret] Mijn baret zit ook op mijn hoofd.

Sint

Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Ja, Sinterklaas?

Sint

Ik zie nergens kadootjes?

Hoofdpiet

[kijkt rond] Nu u het zegt Sinterklaas. Ik ook
niet.

Sint

Ik ben vandaag jarig Hoofdpiet. En dan deel
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ik altijd kadootjes uit aan de kinderen.
Hoofdpiet
Sint

Dat weet ik Sinterklaas.
Maar waarom zie ik dan nergens kadootjes
staan?

Hoofdpiet

Ja, da’s heel vreemd Sinterklaas. Alle
kadootjes behoren hier nu te staan.

Sint

[Hoofdpiet streng aankijkend] Dat dacht ik
ook.

Hoofdpiet

Dan heeft u goed gedacht Sinterklaas.

Sint

Weet jij waar ze zijn?

Hoofdpiet

Ja. Ik bedoel nee. Ik bedoel eh…

Sint

Ja, wat bedoel je nou?

Hoofdpiet

Nou… Dat eh… die kadootjes hier eigenlijk
hadden behoren te staan.

Sint

[wordt een klein beetje ongeduldig] Maar ze
stáán er niet. En jij bent de Hoofdpiet. Dus jij
behoort te weten waar de kadootjes zijn.

Kadootjespiet [komt binnenrennen] Acht u bent er al
Sinterklaas. Ik was u een klein beetje kwijt.
Sint

Ja, ik jou ook Kadootjespiet.

Kadootjespiet Ik moest even naar de wc Sinterklaas.
Sint

Ja, jij snoept ook veel te veel.

Kadootjespiet Da’s nietwaar Sinterklaas. 100 pepernoten
per dag vind ik niet veel.
Sint

Nou, ik vind 10 al veel. Moet je eens zien hoe
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dik je bent.
Kadootjespiet [bekijkt zijn dikke buik en drukt er met 2
handen op] Dík? Ik dík? Dat meent u toch
zeker niet Sinterklaas?
Sinter

Jazeker meen ik dat.

Kadootjespiet O…
Sint

Maar goed… Nu je er toch bent
Kadootjespiet. Ik heb een vraag voor jou.

Kadootjespiet Vraagt u maar op Sinterklaas.
Sint

Weet jij waar de kadootjes zijn?

Kadootjespiet [kijkt rond] Hé… de kadootjes zijn er niet.

Klein stukje verder
Sint

Mag ik misschien weten wat daar allemaal
aan de hand is?

Kadootjespiet [die ook naar het raam is gelopen, loopt nu
snel naar de Sint en praat opgewonden en
blij] De kadootjes zijn gevonden Sinterklaas.
En ze zitten allemaal in de grote doos.
Hoofdpiet

En die wordt nu op dit moment hierheen
gebracht Sinterklaas.

Sint

O, dat is goed nieuws. Hier word ik weer heel
erg blij van. Zijn jullie ook blij kinderen?
Het volgende gaat nu gebeuren. Luiepiet is
veel te zwaar om in een doos naar het lokaal
waar de kinderen zijn te worden gedragen.
Zeker als dat een verdieping hoger is. Men
pakt dus een zo’n zelfde doos met - hetzelfde
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sinterklaaspapier er omheen - en zet deze
doos bij de deur van het lokaal, waar alle
kinderen aanwezig zijn.
Luiepiet gaat erin zitten en men sluit het
deksel en plakt de bovenkant weer dicht. Dan
schuift men de doos het lokaal in.
In de doos zit bovenaan een klein gaatje,
waar Luiepiet zijn vinger doorheen kan
steken. De doos wordt vlak voor Sinterklaas
geplaatst. Het gat van de doos zit aan de kant
van de kinderen.
Sint

[tot de Kadootjespiet] Dus dit is de doos waar
alle kadootjes inzitten?

Kadootjespiet [met een overdreven blij gezicht en weer erg
opgewonden] Ja Sinterklaas, want ik herken
het sinterklaaspapier wat ik erbij had gelegd.
Luiepiet steekt zijn vinger naar buiten. De
kinderen, die dit zeker metéén door hebben
wijzen naar zijn vinger en beginnen te
roepen. Gelijk haalt Luiepiet weer zijn vinger
naar binnen.
Sint

Wat is er aan de hand Hoofdpiet?

Hoofdpiet

Ik weet het niet Sinterklaas. De kinderen
wijzen naar de doos.

Sint

Wat is er dan met die doos Hoofdpiet?

Hoofdpiet

[loopt om de doos heen, maar ziet niks] Ik zie
helemaal niks Sinterklaas. [Hij loopt weer
terug naar Sint]

Sint

[de tekst van de Hoofdpiet: ‘Ik zie helemaal
niks Sinterklaas’. is het teken voor Luiepiet
dat hij zijn vinger weer naar buiten steekt. De
kinderen herhalen wat ze daarvoor hebben
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gedaan en de Luiepiet trekt meteen zijn
vinger weer terug] Maar waarom zitten al die
kinderen dan naar de doos te wijzen en zo
hard te roepen Hoofdpiet?
Hoofdpiet

Ik weet het niet Sinterklaas. [Hij loopt weer
om de doos heen, maar ziet opnieuw niks] Ik
zie helemaal niks bijzonders aan de doos
Sinterklaas. [Hij loopt er nogmaals omheen]
Het is zo goed als zeker dat de kinderen hem
wijzen waar het gat in de doos zit, maar
Hoofdpiet loopt er bewust aan voorbij en
schudt zijn hoofd, dat hij helemaal niks ziet

Sint

Zie je helemaal niks Hoofdpiet? [de tekst: Zie
je helemaal niks Hoofdpiet? is het teken
voor Luiepiet dat hij zijn vinger weer naar
buiten steekt, want vlak, nadat hij dat heeft
gezegd loopt de Hoofdpiet weer weg van de
hoek, waar het gat zit. De kinderen herhalen
wat ze daarvoor hebben gedaan] Er moet iets
met die doos aan de hand zijn Hoofdpiet.
Anders zitten al die kinderen er niet zo naar
te wijzen.
Men kan dit herhalen, zoveel men wil, want
dit ‘poppenkastgedoe’ vinden kinderen
meestal heel erg leuk.
Als een (brutaal) kind zijn of haar vinger in het
gat van de doos stopt pakt de Luiepiet die
vinger even beet.
Daarnaast zal er ook best wel een kind zijn
die de Hoofdpiet het gat in de doos aanwijst.
Dat is voor de Hoofdpiet het teken dat hij dat
gat onderzoekt. En mocht dit niet het geval
zijn, dan doet hij dat óók! Op het moment dat
hij zijn vinger er insteekt pakt Luiepiet de
vinger heel stevig beet. Hoofdpiet maakt een
sprongetje van schrik. En rukt zijn vinger los.
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Sint

Wat gebeurt daar toch allemaal Hoofdpiet?

Hoofdpiet

[nog een klein beetje uit zijn doen] Iets
daarbinnen pakte mijn vinger beet
Sinterklaas.

Sint

Ach, je maakt een grapje. Hoe kan dat nou?

Hoofdpiet

[wijst naar het gat] Hier zit een gat
Sinterklaas. En toen ik mijn vinger erin stak
pakte iemand, binnen in die doos mijn vinger
beet.

Sint

Maar dan zit er iemand in die doos. Maak
onmiddellijk open Hoofdpiet!

Hoofdpiet

Ik kijk wel uit. Wie weet wat daarin zit.

Het loopt heel grappig af.
Alle kinderen krijgen een kadootje...
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

