
Gedichten van de KiKa Sint voor jou 
 
 

Voor ouders 

 

Lieve [naam], 

Weet je nog hoe het was, hoe je daar zat? 
Vol spanning: ‘Komt hij echt of komt hij nooit?’ 

De klop op het raam, de brief op de mat, 
de zak voor de deur, de onzichtbare hand die strooit… 

En als ik je nu vraag: in al die jaren, 
wat was je allermooiste cadeau? 

Een boek, een boot die echt kon varen? 
Een chocoladeletter, een bal, of mikado? 

Als Sint denk ik graag dat het de herinnering was: 
Aan de gezelligheid, het zingen en wat je krijgen zou. 

Aan hoe je opgewonden de namen op het pakpapier las. 
Aan knusse pakjesavonden, binnen zo warm en buiten de kou. 

Nu heb je zelf kinderen, en ’t doet mij deugd, 
dat je ook aan hen de Sinterklaasherinnering geeft. 

Zo ben je telkens weer even terug bij je jeugd, 
ieder jaar, wanneer je het feest via hen herbeleeft. 

Zo zijn wij samen Sinterklaas, 
maar uiteindelijk verzorg ik natuurlijk wel de pakjes. 

Dus vroeg ik aan mijn Pieterbaas: 
breng jij even iets [lekkers/leuks] naar [naam] strakjes? 

Dat heeft hij gedaan; dus maak nu maar snel open, 
en laten we samen op nog vele, mooie herinneringen hopen. 

Groetjes van de Sint.



 

 

Voor grootouders 

 

Lieve [naam], 

U weet, als goedheiligman zit ik vol goedertierenheid, 
maar nu moet ik toch echt even iets aan u kwijt. 

Want er is iets dat mij al een tijdje totaal niet zint: 
zég, wie is er hier nu eigenlijk de Sint?! 

Jazeker, het is úw gedrag dat me van woede doet beven; 
die verwennerij van die kleinkinderen, gáát het even?! 
Het verwen-monopolie van kinderen ligt bij mij, oké? 

Snoepgoed en cadeaus, ík maak ze er al eeuwen blij mee. 

Grootouders, *zucht*, gewoonweg niet te stoppen. 
Door jullie gaat het hele Sinterklaasfeest naar de knoppen. 

Het is waar, jullie zijn al jaren mijn achilleshiel. 
Dusseh…wat dacht u van een aantrekkelijke deal…? 

Kijk, als u zich gedurende het jaar nu effe rustig houdt, 
- wat minder cadeaus, wat minder snoep in die mondjes stouwt - 

dan heb ik hier een prachtig pakje voor u, 
iets wat u héél graag hebben wilt, écht! Welnu: 

Deze rijm is eigenlijk een contract, als u nu even tekent: 

“Ik, grootouder van …………………………………, vind het uitstekend 
om mijn kleinkind(eren) nog maar mondjesmaat te verwennen. 
Met mijn handtekening kan ik die belofte niet meer ontkennen.” 

Naam:    Handtekening: 

……………………………..  …………………………….. 

 

Was getuige, 

De enige, echte Sint 
 
 



 

 

Voor broer/zus 

 

Lieve [naam], 

‘Wie was er lief, en wie was er stout?’ 
Deze ene vraag is als de Sint zo oud. 

Bij jou had ik deze kwestie dit jaar nog niet beslecht, 
dus had ik ‘m even bij je [broer/zus] neergelegd… 

En wat ik hoorde, nou, nou, schokkend hoor! 
Jaja, [mannetje/mevrouwtje], ik heb je wel door. 

Hoe jij je arme [broer/zus] hebt gepest zeg, nee maar! 
Met jou ben ik dus even nog niet klaar. 

Kijk, sommige goede gebruiken moest ik staken: 
de zak, de roe; ach, stout-zijn mag ik helaas niet meer wraken. 

Maar om jou heb ik die beslissing moeten herijken, 
het is wel weer eens tijd voor wat middeleeuwse praktijken. 

Ik gaf Piet opdracht om zijn slagarm weer te trainen, 
daar heeft hij in het verleden menigeen mee doen wenen. 

Nu hoor ik hem in de sportschool van voorpret kraaien, 
ondertussen ben ik een extra grote zak aan het naaien. 

Maar wacht, voordat je alvast een voorsprong neemt, 
ik maak een geintje natuurlijk; je vond het vast al vreemd. 
Jij en je [broer/zus], jullie kunnen best weleens kibbelen, 
ik weet ook dat jullie stiekem op liefde niet beknibbelen. 

 

Dus vergeef mij m’n grapje, 
en maak open dat pakje. 😊😊 

Groetjes van de Sint. 



 

 

Voor zoon/dochter 

 

Lieve [naam], 

De Sint hier, ik heb je het afgelopen jaar even extra geobserveerd, 
en ik schrijf je even om te zorgen dat je je ouders wel genoeg waardeert. 

Want kinderen zijn – hoewel ik natuurlijk van ze hou –  
als het om dankbaarheid gaat, doorgaans erg lauw. 

Ach, hoe je als baby ’s nachts in de wieg lag te krijsen, 
zag ik je ouders zich weer vermoeid uit hun bed hijsen. 

De wallen onder hun ogen, de zware oogleden, 
Maar [naam], de liefde waarmee ze dat deden…! 

En de volgende dag er gewoon weer stáán: 
je vader naar z’n werk, wat een titaan. 
En je moeder alle aandacht voor jou, 
wát een toewijding, wát een vrouw. 

Dus eerlijk, vind je niet dat je wat meer voor ze kan doen? 
Je vader wat helpen klussen, je moeder af en toe een extra zoen? 
Het zijn de kleine dingen die zorgen voor dat beetje méér geluk. 

Ja ja, ik weet het, in deze tijden is iedereen al zo druk. 

Laten we daarom hier en nu een afspraak maken: 
- dit is dus niets persoonlijks, dit zijn zaken - 

Kruis hieronder aan wat je morgen voor je ouders doet, 
dan krijg jij je pakje, en kun je genieten van de Sinterklaaspoet. 

□ Stofzuigen □ Afstoffen □ Schilderij ophangen □ ………………… 

 

Groetjes van de Sint 

  
 

 

 
 

 

 
 
 


