
Tom Tom Spel
Sinterklaas weet altijd de weg te vinden. Het lijkt 
erop dat zijn schimmel daarvoor een tomtom 
gebruikt. Of zou Sinterklaas van tevoren op een 
wegenkaart kijken waar hij langs moet rijden?
Of is het misschien Piet die telkens tegen de Sint 
zegt waar hij naar toe moet? 
We weten het niet, maar je kunt ze wel een handje 
helpen door een plattegrond te maken met een 
tomtomroute erop.

1. Je begint met een plattegrond van het dorp of 
van de buurt waar je woont. Hierop staan alle 
straten en een aantal gebouwen afgebeeld. 
Je kunt er ook andere herkenningsplekken op 
vinden, zoals een park, of een parkeerplaats, 
of een voetbalveld. Je kunt zo’n plattegrond 
misschien wel op internet vinden, maar nog 
mooier is het dat je de plattegrond zelf tekent 
op een groot vel papier. 

2. Nu bedenk je waar Sinterklaas het dorp of de 
buurt binnenkomt. 

3. Hier teken je een vierkantje met het woordje 
START erin. Van daaruit teken je een aantal 
pijlen op de straten waar Sinterklaas langs kan 
gaan om naar je eigen huis te rijden. Dat is de 
tomtom-route voor de Sint. Bij je huis teken je 
weer een vierkantje met het woordje FINISH.

4. Nog leuker wordt het wanneer je er een soort 
ganzenbordspel van maakt. In plaats van 
pijlen zet je nu witte rondjes op de tomtom-
route met cijfers erin, bijvoorbeeld van 1 tot 30. 
Een aantal van deze rondjes geef je een kleur. 
Daarmee geef je aan dat er een opdracht bij 
hoort. Je maakt daarvoor een serie kaartjes 
met verschillende vragen of opdrachten die te 
maken hebben met Sinterklaas. Je hebt verder 
een paar pionnen nodig en een dobbelsteen en 
één of meer medespelers om het spel mee te 
spelen. Gooi om en om en speel het spel, wie 
komt het eerst bij de FINISH?

(tekst: Suze Sanders)

Zeg Sunterklaos, mag ik je nog wat vraogen?
Kan het ok wezen da’k je heurde bij de deur?  
Za’k je vannummerdag kedogies helpen draogen?
Of hej daor al de wereld starke Pieten veur?
Ik weet hiel goed de weg naor al mien kameraoden
En wat ze vreugen an de Sint, dat weet ik best
Ik zal het eerlijk waor dan an gienien verraoden
Dus aj mij neudig bint, stuur (mij) dan (maor gewoon) een sms!

Het verhaal van de hoofdpersoon in het liedje gaat nog verder. Ze wil Sinterklaas ook nog wel graag 
helpen. Lees in dit couplet hoe dat gaat en zing mee: 

Nog meer zingen


