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Amerigo wil niet meer 
 
Sint zit op zijn paard. 
‘Àat ben jij een braaf paard.   
Lieve Amerigo’, zegt de Sint. 
‘Àe moeten het dak op’, zegt Sint.  
Maar het paard schudt nee.  
Hij heeft geen zin. 
Amerigo is de daken zat.  
Hij wil niet meer glibberen.  
En niet meer bibberen.  
Het dak is veel te koud voor hem. 
‘Toe nou’ zegt de Sint. 
‘Het is nog maar een keer. 
Straks zijn we lekker binnen.  
En krijg jij een kop warme chocola.’ 
Even richt Amerigo zijn kop op. 
Chocola, daar is hij dol op.  
Maar dan laat hij zijn hoofd weer hangen. 
Ik doe het niet meer, denkt hij. 
Sint weet niet meer wat hij moet doen.  
Hij pakt de zak met kadootjes.  
Daar zit zijn mobiel in.  
Sint belt Piet. 
‘Lieve Piet, Amerigo wil niet meer’ zegt hij. 
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‘Àat niet Sint?’ vraagt Piet. 
‘Het paard wil de daken niet meer op’ zegt Sint.  
‘Dan kom ik er wel aan Sint!’ zegt piet 
Piet stapt in de auto en snelt naar Sint. 
‘Met de auto kun je het dak niet op Piet’ zegt 
Sint 
‘Nee, dat is waar’ zegt Piet. 
‘Klim dan maar op mijn rug.’  
Sint twijfelt.  
Zal Piet dat wel houden? 
Heel voorzichtig klimt Sint op de rug van Piet. 
Het is een grappig gezicht. 
Amerigo hinnikt van de lach. 
Dat kan toch niet? denkt hij.  
Sint op de rug van Piet. 
Het paard bukt en houdt zijn rug bij Sint. 
De Sint aait het paard.  
‘Lieve Amerigo, mag ik toch op je rug?’ 
Het paard knikt. 
‘Dan krijg jij straks ook wat taart!’ zegt Sint 
‘Àarme chocola en taart voor mijn lieve paard’ 
rijmt Sint. 
En samen gaan ze de daken op.  
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Vragen 
1. Àaar gaat Sint heen?  

a. De daken op  
b. Naar een kinderfeest 
c. Naar de paardenstal  

 
2. Àat gaat Sint daar doen?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
3. Àat wil het paard niet meer?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
4. Àie komt de Sint helpen?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
5. Àaar klimt Sint op?   

a. Hij gaat alleen op het dak 
b. Op de rug van Piet    
c. Op de zak.     
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6.      Schrijf het verhaal verder.  
Bij welke kinderen gaat Sint langs met zijn 
paard? En wat krijgen ze als kado?        
Maak er een mooie tekening bij.  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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