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Zie ginds komt de stoomboot

PR
EV

IEW



7

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan
Hi j brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan
Hoe huppelt zi jn paard je 
het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels
al heen en al weer

Ki jk Piet daar nu lachen
Hi j roept naar de wal:
Àie zoet is kri jgt lekkers
Àie stout is geen bal!
O lieve Sint Nicolaas
Kom ook eens bi j mi j
En ri j toch niet stilletjes
ons huisje voorbi j
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Sinterklaas goedheilig man

Dag Sinterklaasje
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O kom er eens ki jken
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Toetsenspieker - bijlage 2

- Knip de afbeelding los van de pagina.
- Knip de afbeelding uit. 
- Knip de lichte vlakjes in en vouw ze naar achteren. 
- Plak ze vast met een plakbandje of lijm. (Afbeelding 1). 
- Vouw de Toetsenspieker dubbel en zet hem over de toetsen heen.
- De achterkant valt achter de toetsen (afbeelding 2).
- Voor een staa!nstrument knip je de vakjes niet uit.

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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