De tijd van Sinterklaas
Sinterklaas is maar een spannende tijd voor kinderen. Max
begint steeds meer te beseffen wat het feest inhoud, en vraagt
dan ook steeds om cadeautjes. Gelukkig heeft hij niet zoveel
spanning ervan dat hij niet kan slapen. want zoals altijd valt
hij bijna altijd gelijk in slaap. En horen we hem niet meer.
Om mij heen hoor ik wel andere verhalen hoe dat gaat. Maar die
beste man en die pieten zijn toch best wel eng, ondanks je er
allemaal lekkere pepernoten van krijgt. Nee niet te dichtbij,
en toch wel zo nieuwsgierig zijn om steeds iets dichterbij te
gaan kruipen.
Hier begon het bij het Sinterklaas journaal, maar eerlijk
boeit het hem niet zo erg. En vraagt er ook niet meer naar,
dus na twee keer te hebben gekeken heb ik maar iets anders
opgezet wat hij leuker vind.

Alwee
r een week geleden kwam Sinterklaas aan bij ons in het dorp,
en we hadden afgesproken met nog wat andere ouders en hun
kindjes om erheen te gaan. Dus op pad naar de brug waar hij
met zijn boot aan zou meren. Max had er super veel zin in, ook
omdat zijn oudere vriendje (waar hij enorm naar op kijkt) mee
ging. Alleen toen we aankwamen was het toch terug krabbelen
van hem. Hij durfde niet meer verder, het was ook druk. En hij

houd niet van harde geluiden, en er was een band die hij dus
niet leuk vond. Maar toch stukje bij beetje ontdooide hij en
wilde steeds iets meer zien. Zo stonden we uiteindelijk gewoon
vooraan bij de hekken om de Sint op te wachten. Wat is het
spannend, waar is hij, wanneer komt hij nu, en wat duurt het
lang. Hij zei het niet, maar je zag het in alles bij hem. Hij
ging het steeds iets leuker vinden. En daar was hij dan echt
aan land de beste man.

Lekke
r hoor al die pepernoten die hij kreeg, ze worden in deze tijd
van het jaar maar enorm verwend.

Daar is de koets dan eindelijk, daar zijn we ook achteraan
gegaan. Want Sinterklaas ging met de koets door het centrum
heen, om nog daar een praatje te houden. En daarna zou er
pieten disco zijn. Met alle ander kindjes en de ouders gingen
we er dus heen. Daar aangekomen kreeg je de kans om met hem op
de foto te gaan of even een hand te geven. Maar Max wilde dit
absoluut niet, en dat is prima. Alleen doen wat hij wil doen,

en niet dingen doen die hij eng vind.

Daar stond hij dan met zijn grote vriend te kijken langs de
kant.
Jaaaa pieten disco, lekker gek doen dacht deze mama. Oke ik
weet beter, onze kleuter houd hier echt niet van. Mama mag
niet dansen gek doen en zingen. Maar ook zelf vind hij het
niet leuk om te doen. En al gauw had hij er dan ook genoeg

van, hij was moe en wilde naar huis. Dus we namen afscheid van
de andere, die nog wel even bleven. En wij gingen lekker naar
huis.

En dan mag je ook voor het eerst dit jaar je schoen zetten,
nou hoe blij kan je een kind met iets heel simpels krijgen. We
hadden een klein autootje voor hem gekocht, en kreeg nog een

chocolade letter en 3 chocolade muizen. Helemaal happy met
zijn autootje.

Sinterklaas logeert hier in het dorp, en zo nu en dan is hij
ook in het huis en mag je erheen om even met hem te praten.
Ook kan je gewoon even binnen kijken of in de brievenbus een
tekening of brief doen voor de Sint. We zijn nog wel de dag na

aankomst even naar het logeer adres gegaan. En nadat hij
hoorde dat hij niet thuis was, wilde hij toch stiekem even op
het bankje staan om naar binnen te gluren. Maar nee hij wil
niet terug als hij er ook echt is. En ook een kleurplaat maken
voor hem, nee daar doet hij ook niet aan.
Maar het paard krijgt wel een lekkere wortel als hij zijn
schoen zet, en als je geluk hebt zingt hij nog even een
liedje.

