
Sinterklaas en de moppernoten 
Tekst en muziek Marjon Dobbe 
 
Een Sinterklaasmusical  bedoeld om te worden gespeeld voor de hele school en door 
kinderen vanaf de middenbouw, of door volwassenen. Speelduur ongeveer 40 
minuten. 19 uitgeschreven rollen. Aantal is eenvoudig te veranderen. 
 
Verhaal 
Sinterklaas wordt verwacht in een klas op een school. De stoel staat klaar, er wordt 
nog wat gezongen en daar is hij. Allemaal lieve kinderen, maar zodra ze een 
pepernoot hebben gegeten veranderen ze in akelige mopperaars. Sint en de Pieten 
vertrekken naar een andere school, waar hopelijk wel aardige kinderen zijn.  
Gelukkig betrapt meester Ruud een stel akelige heksen die bezig zijn het 
Sinterklaasfeest eens goed te verpesten met moppernoten.  
Meester Ruud bedenkt een snood plan en geeft de heksen een koekje van eigen 
deeg… 
 
Sinterklaas en de moppernoten. 
 
Het toneel stelt een klaslokaal voor.De stoeltjes van de kinderen staan in een halve 
cirkel. Je ziet aan de aankleding van het lokaal dat het Sinterklaastijd is. Een mooi 
versierde stoel voor Sint staat klaar en een doosstoel voor Piet.Op het toneel staat 
ook een kleuter verfbord met potjes verf en kwasten. 
 
Scène 1 juf en kinderen 
 
 (De kinderen hebben een pietenmuts in de hand) 
JUF: Zo jongens. Volgens mij kan Sint elk ogenblik komen. Zullen we nog één keer 

dat liedje oefenen? Helemaal nieuw! Dat kent ie vast nog niet! 
 

         LIEDJE 1: Vijf zwarte pieten 
                
                  Vijf zwarte Pieten wilden mee 
                  Met Sinterklaas over zee 
                  Vijf zwarte Pieten wilden mee 
                  Met Sinterklaas op reis. 
  
 Eén zwarte Piet vergat zijn pet 
 Is toen van de boot gezet 

Toen waren er nog 
 
  Vier zwarte Pieten…. 
 
Eén brak zijn been en moest in ’t gips 
O, wat zag dat Pietje pips 
Toen waren er nog 
 



  Drie zwarte Pieten…. 
 
Eén kreeg de griep en moest naar bed 
Onder de wol met zijn Pietenpet 
Toen waren er nog 
 
  Twee zwarte Pieten…. 

 
Eén kwam te laat, de boot was weg 
O, wat had dat Pietje pech 
Toen was er nog maar 
 
  Eén zwarte Piet die ….. 
 
En die ene zwarte Piet keek om zich heen 
Kom hem even helpen, anders is ie zo alleen 
Met Sinterklaas op reis! 

  
 
 

 (Bij de laatste regels van het liedje doen de kinderen de Pietenmuts op) 
(Na het liedje loopt juf naar de deur en kijkt de gang in.) 

 
JUF: Jongens, ze komen eraan! Mutsen af, dat is voor straks als we het liedje voor 

Sinterklaas zingen! (juf begint te zingen) 
 Sinterklaasje kom… 
ALLEN: (zingen)  maar binnen… 
 
Scène 2 juf, kinderen, Sinterklaas en drie Pieten 
 
SINT: Wat een muzikaal welkom was dat weer. Geweldig toch, vind je ook niet Piet, 

hoe prachtig die kinderen zingen! 
PIET1: Jazeker Sinterklaas! Nou nou! Wat zingen ze mooi! 
SINT: (Kijkt de klas rond) En wat hebben jullie een prachtige kunstwerken gemaakt. 

En wat staat hier een mooie stoel  
(wijst op de doos voor Zwarte Piet)  Die hebben jullie zeker  
voor mij neergezet? 

ALLEN: Nee, die is voor  Piet! 
PIET 2: Voor mij? 
PIET 3: Nee, voor mij! 
PIET 1: Ik dacht voor mij! 
SINT: Nou, Pieten, geen ruzie maken! 
ANNEKE: Zal ik aftellen, juf? 
JUF:  Dat is een goed idee, Anneke! Dan hoeven ze geen ruzie meer te maken. 
ANNEKE: (aftelversje. Eén Piet valt steeds af, gaat teleurgesteld aan de kant staan) 
MICHAEL: (tegen de winnende Piet) Nou, Piet, jij hebt gewonnen! Jij mag op de 

Pietenstoel zitten! 



PIET: (blij)  Zo, dan ga ik lekker zitten! (trekt lange neus naar andere Pieten, gaat 
zitten en zakt door de doos) 

ALLEN: (lachen) 
ROB:  Dat had je niet gedacht, hé, Piet? 
PIET: (wrijft zijn zere achterwerk) Nee, dat had ik niet gedacht. 
JUF:  Sinterklaas, voor U hebben we een gewone stoel klaar gezet. U bent al zo oud, 

we willen niet dat U door de stoel zakt! 
PIET1: Maar dat Piet door de stoel zakt, dat is niet erg?! 
JOYCE: Maar Pieten, jullie hebben ons ook geplaagd! 
PETRA: Toen jullie vannacht op school waren, hebben jullie het hele schoolbord 

volgekrast! 
PIM: En jullie hebben al onze schoenen verstopt! 
SINT: Pieten, is dat waar? 
PIETEN: (wijzen naar elkaar)  Hij heeft het gedaan! 
JUF: Het maakt niet uit! 
MARJOLEIN: We hebben ze toch weer gevonden! 
JUF: En we zijn toch heel blij dat jullie er zijn, toch jongens? 
ALLEN: Ja! 
SINT: (gaat zitten, slaat het grote boek open)  Wel, wij zijn ook blij hier weer te zijn. 

Eens even kijken wat er allemaal in het  
 grote boek over jullie geschreven staat. (leest voor) 

Brahim, jongen, kom eens even bij Sinterklaas. Ik lees hier - 
dat jij zo enorm goed kan voetballen. Is dat waar? 

BRAHIM: Ja, Sinterklaas! 
SINT: En dat jij dan zo hard kan schieten, dat de bal soms zomaar door het raam 

heen vliegt! 
PIET 3: Rinkeldekinkel! 
PIET 2: Pats boem klets! 
PIET 1: Raam kapot! 
BRAHIM: Maar dat had ik niet expres gedaan! Ik wou hem over het muurtje 

schoppen! 
JUF: Hij deed het echt per ongeluk, Sinterklaas! 
SINT: Natuurlijk, juf, dat weet ik ook wel. Verder is hij toch wel lief geweest? 
JUF: Heel lief, Sinterklaas! 
SINT: Dat is mooi. Wel, Pepernotenpiet, geef jij die jongen eens een handje lekkere 

pepernoten. Hij staat zo sip ter kijken! 
PIET 1:Ja Sinterklaas (geeft Brahim een handje pepernoten) 
BRAHIM: (pakt ze aan en steekt er meteen één in zijn mond) 
 (Hij trekt direct een boos gezicht)  
 Bah! Altijd die stomme pepernoten! 
JUF: Brahim! 
BRAHIM: Het is toch zeker zo! (Iedereen kijkt hem verbaasd aan) 
 Kunnen ze niks beters verzinnen! 
JUF: Brahim, wat krijgen we nou? Vertel ik juist aan Sinterklaas dat jij zo lief bent 

geweest! 
BRAHIM: Wat kan mij dat nou schelen! Ik vind Sinterklaas stom! 
JUF: Brahim, nu is het afgelopen! Ga jij maar naar meester Ruud! 
 Ga daar maar zitten mopperen! Ik wil niks meer horen! 



BRAHIM: Stomme juf, stomme Sinterklaas, stomme Piet (af) 
JUF: Ik snap er niks van Sinterklaas, anders is hij altijd zo aardig en gezellig! 
SINT: Laten we het maar gauw vergeten. (kijkt in boek)  
 Joyce, Petra en Marjolein.  
JOYCE, PETRA en MARJOLEIN: (gaan naar Sinterklaas.) 
SINT: (leest)  Wel, ik heb hier opgeschreven dat jullie de juf altijd  

zo goed helpen. Plantjes water geven, klassendienst. 
En altijd met een vrolijk gezicht. 

PIET1: Dat is beter dan Brahim, Sint! 
PIET 2: Helemaal geen vrolijk gezicht! 
PIET 3: Een boos gezicht! 
SINT: Pieten, we praten er niet meer over! Geef deze dametjes maar een lekkere 

hand pepernoten! 
PIETEN: (Elk geeft één van de meisjes  pepernoten) 
 (Zij nemen ook een paar noten. Trekken meteen boze gezichten) 
JOYCE: Krijgen we ook nog wat anders dan die vieze stinknoten? 
PETRA: Ik heb gisteren niks in mijn schoen gehad, snert Sinterklaas! 
MARJOLEIN: Ik kreeg zo’n vieze chocoladepietje. Hap slik weg! 
JUF: Wat krijgen we nou? Brutale apen! Gaan jullie ook maar meester Ruud. Zulke 

mopperkonten kunnen we hier niet gebruiken! 
JOYCE, PETRA, MARJOLEIN (af)  
PIET 1: Nou, Sint, wat staat er nog meer in het boek? 
SINT: Ach, Pieten, ik word  zo droevig van mopperende kinderen…. 
JUF: Ik begrijp er niks van, Sint. Anders doen ze nooit zo. 
PIET 2: Maar wat staat er in het boek? 
SINT: Er staan alleen maar aardige verhalen in. 
PIET 3:Zullen we die kinderen eerst allemaal maar even wat pepernoten geven , 

Sint? 
SINT: Ja, doe dat maar, beste Pieten.. 
 (De pieten delen pepernoten rond)  
KINDEREN: (beginnen allemaal na het eten van een paar pepernoten te mopperen.) 

(door elkaar)  Bah / vieze pepernoten / stomme Sinterklaas /stomme Piet / 
troep in de schoen enz…. 

SINT: (staat op) Pieten, we gaan hier weg! We zijn hier blijkbaar  
niet welkom. Kom mee, we hebben nog genoeg te doen. 

PIET 1: Ja, hier zijn geen lieve kinderen. 
PIET 2: Helemaal niet gezellig op uw verjaardag! 
PIET 3: Zoveel mopperkinderen in één groep! 
SINT en PIETEN  (treurig af) 
ANNEKE: Zo, die zijn opgehoepeld! 
MICHAEL: Opgeruimd staat netjes! 
PIM: En die vieze pepernoten mogen ze ook houwen! (gooit de pepernoten naar de 

deur) 
JUF: Pim! Dit is toch verschrikkelijk!  
ROB: (doet pesterig juf na) Dit is toch verschrikkelijk!  
JUF: Rob! Wat krijgen we nou? Vanmorgen stond je nog te springen van blijdschap 

omdat het Sinterklaasfeest is! 
ROB: Ja, toen nog wel, maar nu niet meer! 



JUF: (tegen zichzelf) Ik begrijp er helemaal niks meer van. 
 Laten we maar even buiten gaan spelen, misschien knappen jullie op van de 

buitenlucht.. 
KINDEREN: (door elkaar)  Ik wil niet naar buiten / het is te koud / en wanneer 

krijgen we dan de cadeautjes? Enz. 
JUF: (streng)  Naar buiten! Nu! 
KINDEREN en JUF (af. Kinderen blijven door mopperen) 
 
Scène 3 meester Ruud en de 5 heksen) 
 
MEESTER RUUD: (op, praat in zichzelf)  Wat een vreemde  

toestand. Al die kinderen van de juf lopen te mopperen.  
Sinterklaas is weggegaan. Zoiets heb ik nog nooit  
meegemaakt!  
(vanachter het toneel klinkt: hi hi hi)  Wat is dat nou? Wat hoor ik nou? (weer 
klinkt hi hi hi. En gerammel aan de deur) 
Er is iets heel geks aan de hand. (weer gerammel aan de deur. Meester Ruud 
verstopt zich achter een kast) 

HEKSEN: (op) 
 

 
   

LIEDJE 2: Heksenlied 
 
Wat een prachtig plan 
Het Is lachen gieren brullen 
Dit is nou precies  
Waar wij heksen dus van smullen! 
 
Alles in de soep 
Hoepel op dus Sint en Pieten 
Iedereen is boos 
Dat is me toch genieten! 
 
 Heksenwerk 
 Wat hebben wij het lekker 
 Voor mekaar dit jaar! 
 Heksenwerk 
 Wat hebben wij het lekker 
 Voor mekaar! 
 
Weg met Sinterklaas 
En met al dat zoete praten 
Al die lieve kids 
Dat is wat heksen haten! 
 
Wat nou zie de maan 
Schijn maar lekker door de bomen 



Nee voor ons hoeft Sint 
Hier never meer te komen! 
 
 Refrein 
  
Weg met dat geslijm 
Toedeloe, je krijgt de groetjes 
 

 
Niks is er zo erg  
Als blije kindersnoetjes! 
 
Ga maar gauw naar huis 
En we zullen heus niet schrijven 
En je mag voortaan  daar 
In dat Spanje blijven! 
 
 Refrein 

 
 
HEKS 1: Hi hi hi! Fantastisch plan! 
HEKS 2: Ik lach me krom! Hi hi hi! 
HEKS 3: Weg met de blije kindersnoetjes! Hi hi hi! 
HEKS 4: Hi hi hi! Weg met Sinterklaas! 
HEKS 5: Wat een show! Hi hi hi! 
HEKS 1: Moppernoten! 
HEKS 2: Wat een pracht idee! 
HEKS 3: Mopperkruid in het pepernotenbeslag! 
HEKS 4: En niemand die wat in de gaten heeft! 
HEKS 5: Dit is het mooiste Sinterklaasfeest dat ik ooit heb  

meegemaakt! 
HEKSEN: Hi hi hi! 
HEKS 1: Hoe lang werkt dat kruid eigenlijk, weten jullie dat? 
HEKS 2: Een minuut of tien! 
HEKS 3: Lang genoeg om die stomme Sinterklaas de school uit te  

jagen! 
HEKS 4: Kom op, meiden, we moeten ze achterna! 
HEKS 5: Kijken hoe het op de volgende school werkt! 
HEKSEN: Hi hi hi! 
HEKSEN: (lachend af) 
MEESTER RUUD: (achter de kast tevoorschijn) 
 Aha! Dat is er dus aan de hand! Heksenwerk! Ik wist dat er  

iets niet klopte! Hier zitten alleen maar aardige kinderen op  
school. Die doen zulke rare dingen niet! Maar daar ga ik wat  
aan doen! Eerst maar kijken of ik Sinterklaas nog in kan  
halen! (snel af) 

  
scène 4 juf en de kinderen 



JOYCE, PETRA EN MARJOLEIN:(op) 
JOYCE: Ja hoor, nou alweer naar binnen! 
PETRA: En een stomme kleurplaat gaan we kleuren 
MARJOLEIN: Voor die stomme Sinterklaas! 
KINDEREN: (op in volgorde van tekst) 
BRAHIM: Ik ga echt geen tekening voor Sinterklaas maken! 
ROB: Hij is toch zelf weggelopen! 
PIM: Voor mij hoeft ie niet terug te komen. Nooit meer! 
ANNEKE: Een kleurplaat maken! Ja, ik ben gek! 
MICHAEL: Hij bekijkt het maar! 
JUF: Ik weet echt niet wat er met jullie gebeurd is. Ik word hier  

zo verdrietig van! 
JOYCE: (pesterig)  Juf wordt er zo ver….(plotseling is de betovering  

uitgewerkt)  Hé, juf, wat kijkt U treurig! 
BRAHIM: (ook weer gewoon)  Hè, wat voel ik me gek! Ik heb zo  

raar gedroomd! We waren hier in de klas en Sinterklaas was  
hier ook en ik gaf hem een hand en toen kreeg ik een handje  
pepernoten van Zwarte Piet en toen.. 

PETRA: Hè, dat is gek! Dat heb ik ook gedroomd! 
KINDEREN: (door elkaar)  Ja, ik ook / en toen kregen we  

pepernoten / En Brahim moest naar meester Ruud.. 
En waar is Sinterklaas nou? En de pieten? 
(Dan gaan ze stil op hun stoel zitten) 
 
 

LIEDJE 3: Droomliedje 
 
Ik had daarnet een hele vreemde droom 
Het was niet te geloven het was niet gewoon 
De Sint kwam met zijn Pieten 
Maar het was zo naar 
Ik was om op te schieten, 
Ja, ik deed ineens zo raar 
O, wat een vreemde droom. 

  
Gesproken:  Nou ja, hoe kan dat nou? 
  Dat heb ik ook gedroomd 
  Gelukkig was het maar een droom! 
  
                   Gelukkig maar een droom 

 Gelukkig dus niet waar 
 Gelukkig ja gelukkig ja 
 Ik droomde maar. 
 
En jij moest uit de klas, deed niet normaal 
Je moest naar meester Ruud en je was heel brutaal 
En jullie drieën samen 
Hier op deze plek 



‘t Was om je rot te schamen 
O, wat deden jullie gek 
O, wat een vreemde droom. 

 
Gesproken: Dat is gek! 
  Precies als in mijn droom! 
  Gelukkig was het maar een droom! 

 
 Refrein 

 
 
We aten allemaal een pepernoot 
Toen deden we zo gek, o man ik schaam me dood 
We moesten buiten spelen 
En de juf was boos 
En dat kon ons niet schelen 
Ach, wat was er met ons loos? 
O, wat een vreemde droom 

 
Gesproken: Ja, zo ging het precies! 
  In mijn droom ook! 
  Gelukkig was het maar een droom! 

 
                   Refrein 
 
 
De plot ga ik niet verraden, maar logisch natuurlijk dat alles goed afloopt 
en dat het feest gevierd kan worden. 


