Sinterklaasliedjes

Zie, ginds komt de stoomboot
Zie, ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas,
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.

Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Zachtjes gaan de paardenvoetjes.
Trippel, trappel, trippel, trap.
‘t Is het paard van Sinterklaasje.
Stippe, stappe, stippe, stap.
‘t Schimmeltje draagt met gemak,

Piet staat te lachen
en roept naar de kant:
‘Ik heb genoeg snoepgoed
voor heel Nederland’ .
Oh, lieve Sint-Nicolaas,
kom ook eens bij mij
en rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij!

Sinterklaasje over het dak
‘t Schimmeltje draagt met gemak,
Sinterklaasje over het dak

Hoor de wind waait door de bomen
Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint nog komen
Nu hij 't weer zo lelijk vindt?
Nu hij 't weer zo lelijk vindt?
Ja hij rijdt in donkere nachten,
op zijn paardje, oh zo snel.
Als hij wist hoezeer wij wachten,
o, dan kwam hij zeker wel.
Ja, dan kwam hij zeker wel.

‘t Paardje is nog lang niet moe,
maar ik moet naar bedje toe.
‘t Paardje is nog lang niet moe,
maar ik moet naar bedje toe.

Paardje kan de weg wel vinden,
Trippel, trappel, trippel, trap.
In het helder maneschijntje.
Stippe, stappe, stippe, stap.

Sinterklaas, goedheilig man
Sinterklaas, goedheilig man.
trek je beste tabberd aan.
Rij er mee naar Amsterdam,
van Amsterdam naar Spanje.
Appeltjes van Oranje,
appeltjes van de bomen,
Sinterklaas zal komen!

Wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die goede Sint.
Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje.
Dank u Sinterklaasje.

Piet ging uit fietsen
Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn
band.
Toen moest hij gaan lopen, met de
fiets aan zijn hand.
Hij kwam in een dorpje en zei tegen de
smid:
“Ik denk dat er in mijn achterband een
pepernootje zit.”

Sinterklaasje bonne bonne bonne
gooi wat in mijn lege lege tonne
Gooi wat in mijn laarsje.
Dank u Sinterklaasje.

De smid moest hard lachen maar
plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen, door heel
Nederland.
Hij kwam bij een stoplicht maar reed
daar door rood.
En moest toen betalen, wel een
pepernoot.
O,kom er een kijken
O, kom er eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die goede Sint.
Een pop met vlechten in het haar,
Een snoezig jurkje kant-en-klaar,
Twee kaatsballen in een net,
Een letter van banket.
O, kom er eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die goede Sint.
Een bromtol met een zweep erbij
een doos met blokken, ook voor mij,
twee schaatsen en een autopet,
een letter van banket.
O, kom er eens kijken

Sinterklaasje, kom toch binnen
alsjeblieft
Sinterklaasje , kom toch binnen
alsjeblieft
Want we zitten hier allemaal even lief.
Misschien heeft u nog even tijd,
Voordat u weer naar Spanje rijdt?
Kom dan nog even bij ons aan
en laat uw paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we
zijn zo blij, (kinderen laten springen in
de kring)
Want er zijn allemaal lieve kinderen bij.
(2x)

Sinterklaas is jarig
Sinterklaas is jarig!
'k Zet mijn schoen vast klaar.
Hoop dat hij hem vol doet,
met… ja, wist ik het maar.
Hier zet ik wat water
en wat hooi voor 't paard.
Want dat trouwe beestje,
is dat heus wel waard.
Sinterklaas is in het land
(liedje om hand in hand staand in de
kring te zingen)
Aan de kant, aan de kant, Sinterklaas
is in het land.
Met zijn Pieten en zijn paard en zijn
lange witte baard.
Brengt overal cadeautjes, snoep met
pepernootjes
Dus zing maar hand in hand,
sinterklaas is in het land
Sinterklaas op het witte paard
Sinterklaas op het witte paard
Stopt voor het bakkersdeurtje
Bakker doe je deurtje open.
Sinterklaas wil pepernoten kopen.

Hoor, wie klopt daar, kinderen
Hoor, wie klopt daar, kinderen
hoor, wie klopt daar, kinderen,
hoor, wie tikt daar zachtjes tegen ’t
raam?
’t Is een vreemdeling zeker,
die verdwaald is zeker.
‘k Zal een even vragen naar zijn naam:
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
Brengt ons vanavond een bezoek
en strooi dan wat lekkers
in een of andere hoek.
Dag Sinterklaasje,
Dag Sinterklaasje, dág, dág,
dág, dág lieve Piet.
Dag Sinterklaasje, dág, dág,
luister naar ons afscheidslied.

