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SINTERKLAAS MET 

Loek en Mila

dit boek is van 

___________________
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het is stil in huis. 

het is nog nacht. 

Mila slaapt. 

papa slaapt. 

mama slaapt. 

maar Loek niet. 

hij draait in bed. 

en keert. 

en draait. 

en keert. 

Loek denkt aan zijn schoen. 

in zijn schoen zit stro.  

en een peen voor het paard.  

was Sint al bij hun huis?  

zit er al iets in zijn schoen? 

hij gooit zijn been uit bed. 

en zet een voet op de grond. 

brrrr 

wat is die vloer koud. 
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hij loopt naar zijn raam. 

de maan schijnt. 

er is geen mens op straat. 

‘Mila’ roept hij zacht. 

maar zijn zus slaapt. 

‘Mila, kom je?’ 

vraagt hij nog eens. 

maar het blijft stil bij haar bed. 

Loek draait zich om,  

en loopt naar de deur. 

hij kijkt om de hoek. 

oei 

de gang is haast zwart. 

hij ziet niets. 

Loek rilt. 

hij sluipt door de gang. 

langs de deur van papa en mama. 

naar het raam in de hal. 

daar staat zijn schoen,  

naast de laars van Mila. 

het stro is weg. 

en de peen ook.  

in zijn schoen zit een pak.  
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Sint was al in hun huis! 

Loek hurkt bij zijn schoen. 

er steekt een blauw pak uit 

met een veer er op. 

het pak in de laars van Mila glimt 

het is goud met een strik.  

zal hij ….? 

er klinkt een hoest. 

Loek schrikt er van. 

is dat papa? 

snel rent hij weer naar zijn bed. 
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‘Loek, Loek!’ 

Mila schudt aan haar broer in bed. 

‘sta op!’ roept ze, 

‘er zit iets in je schoen! 

iets gouds met een strik.’ 

Mila heeft haar pak al.  

blij pakt ze het uit. 

‘hè? hoe kan dat nou? 

ik heb een L’, zegt Mila. 

Loek wordt warm. 

hij kijkt naar zijn pak. 

en pakt het uit. 

‘hé’ roept Mila, ‘en jij hebt een M! 

papa, mama, kijk!  

Sint was in de war!’  

Sint was niet in de war, weet Loek. 

maar hij zegt niets.  

dat durft hij niet.  

Mila pakt de M van Loek. 

en drukt de L in zijn hand.  

‘zo, nu klopt het weer!’  

en ze neemt een hap van haar M.
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wat wil jij graag 
in je schoen? 
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waar denk jij aan 
bij het feest van 

Sint?
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trek een lijn

zie ginds  
komt de  

…

hoor de wind  
waait door de 

…
zie de … 
schijnt

gooi wat in  
mijn …

hoor wie  
klopt daar …
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ik zeg pak 
wat zeg jij? 

rijm je mee? 

tak

ik zeg sint 
wat zeg jij? 

ik zeg boek 
wat zeg jij? 
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‘mag ik die doos?

de doos die in de gang ligt?’

‘ja hoor’, zegt papa.

‘wat ga je doen?’ vraagt Loek.

‘Aap is Sint.

en ik knip nog een staf.’

‘oh leuk! roept Loek’.

‘ik help je.’

Mila knipt.

Loek pakt de verf.

de staf wordt geel.

en dan is Aap echt Sint.

 

Mila vraagt aan Aap:

‘en Aap?

wat vind je?

zo goed?’

Aap knikt blij. 
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Mila houdt Aap voor haar mond 

ze maakt haar stem laag: 

‘Zeg Loek, was jij wel lief voor je zus?’ 

Loek lacht hard.  

‘en deed jij wel je best op school?’ 

gaat Sint-Aap door.  

dan proest Mila het uit.  

‘Nu ik! nu ik!’ roept Loek.

‘Beer wil ook Sint zijn.’


hij pakt de staf

en geeft hem aan Beer. 
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‘hé, niet doen!’ 

Mila trekt de staf uit zijn poot. 

‘Aap is Sint.  

Beer mag Piet zijn.’ 

‘NIET, nu is Beer aan de beurt.’ 

Loek trekt aan de staf. 

Mila trekt aan de staf. 

en dan is de staf stuk. 
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wat denk jij? hoe loopt dit af? 
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vul maar in
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s i n t s p e t i

z a k n l a a r s

p a k j e m a a n

k o e k t p i e t

e r k s t a f l a

s c h o e n a s i

s t o o m b o o t

p e e n s b o e k

j v e e r a r i g

sint 

staf 

pet 

veer 

pakje 

schoen  

peen

boek 

maan 

stoomboot 

laars 

zak 

koek 

piet

zoek en kleur
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kijk, ik maak

kan jij het ook?

maak een nieuw woord
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maak jij de Sint-koek af?

1
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Loek wil Sint zijn

Wat neemt Loek mee?
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kleed Mila aan, kleur, knip en plak
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kleed Loek aan, kleur, knip en plak
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© Alle teksten en illustraties in dit e-
book zijn eigendom van Marlene Rebel 
en Lucinda Vos, MALU projecten, 
Amsterdam.  

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, doorgestuurd, 
gekopieerd, gepubliceerd, aangepast 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de makers. Dit  
e-book mag uitsluitend worden 
gedownload of geprint voor eigen 
gebruik, studie of oefening in de klas. 

kijk op: 

www.loekenmila.nl

Meer van 

Loek 
& 

Mila
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