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Sint is de weg kwijt 
 
Sint zit op zijn paard. 
Het paard heet Amerigo.  
‘Àat ben jij een braaf paard’, zegt de Sint. 
‘Àe moeten naar Esma en naar Lars.  
Ze wonen bij elkaar in de straat. 
Ik heb een groot cadeau, want ze zijn lief.’ 
Sint denkt na.  
‘Àaar wonen ze ook alweer? 
O ja, Keukenstraat 30.  
Ik zet het adres in de TomTom.’ 
Maar wat is dat?  
De TomTom werkt niet meer. 
Hij wil niet aan.  
‘O nee’, zegt de Sint.  
‘De batterij is leeg! 
Net nu ik het heel hard nodig heb. 
Maar ik denk dat ik wel weet waar het is.’ 
Sint stapt op zijn paard. 
‘Hup Amerigo, we gaan!’ 
Amerigo rijdt weg, het donker in. 
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Sint stuurt Amerigo naar links.  
Ze rijden over wat heuvels.  
Als ze bij een meer komen, stopt Sint Amerigo.  
‘Het zou hier moeten zijn, maar ik zie de huizen 
niet. 
Ik denk dat ik verdwaald ben, Amerigo.’ 
Sint denkt goed na.  
Hij weet even niet wat hij moet doen.  
Amerigo snuffelt aan de zak van de Sint. 
‘Àat is er?  
Àaarom zit je neus in mijn zak?’ vraagt Sint. 
Sint voelt in zijn zak.  
‘O wat slim lief paard! 
Mijn mobieltje zit in mijn zak. 
Dan kan ik de hoofdpiet bellen.’ 
Sint toets het nummer in. 
Hij krijgt piet aan de lijn. 
‘Ja, ik ben verkeerd gereden. 
Mijn TomTom doet het niet’, zegt Sint. 
Piet geeft antwoord aan de andere kant van de 
lijn.  
‘Àat fijn dat je de route zocht piet! 
Nu weet ik waar ik heen moet. 
Dank je wel!’ zegt de Sint en hij hangt op.  
Sint spoort Amerigo weer aan en gaat op weg. 
Op weg naar Esma en Lars.  
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Vragen 
1. Àaar gaat Sint heen?  

a. Naar het pietenhuis 
b. Naar kinderen 
c. Naar Esma en Lars   

 
2. Àat gaat Sint daar doen?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
3. Àat is er leeg? 

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
4. Àaarom is Sint verdwaald?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
5. Àaar snuffelt Amerigo?  

a. Hij weet dat daar de mobiel van Sint 
zit  
b. Hij ruikt een koekje    
c. Hij wil de TomTom aan zetten.    
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6.      Schrijf het verhaal verder.  
Vind Sinterklaas de goede weg naar Esma en 
Lars?      
Maak er een mooie tekening bij.  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
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_______________________________________________ 
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_______________________________________________
_______________________________________________ 
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_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 


