
Sinterklaas is in het land. 

Saar en Stef mogen hun schoen zetten. Bij Stef 

thuis, want Saar slaapt bij Stef.

‘Ik blijf wakker,’ zegt Saar. ‘Ik wil Sint zien.’

ik ook, zegt Stef.

Die avond liggen ze te luisteren in bed. Horen 

ze al voetstappen? Of geknaag? Saar zou zo 

graag het paard zien.

ik weet wat, zegt Saar. ‘We maken een 

alarm. Een lawaaitoren! Die binden we met een 

touw vast aan de wortel in mijn schoen. 

Het paard denkt: 

daar is voer voor mij!

ik neem een hap.

maar dan: bam, boem bom!
Dan valt alles om.

En dan zijn we wakker!’

Saar en Stef hebben beet

samen lezen
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lees gezellig samen!  Iemand leest dit voor.
 Kun jij dit al zelf lezen? Knap, hoor!
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Saar en Stef bouwen een toren van:

de kar van aap, 

een doos van een koek,

een pak zeep,

een pan,

en een pot.
De pot zit vol met knikkers. 

Midden in de nacht horen ze een geweldig 

 lawaai. Een kar valt om, knikkers stuiteren in 

een pan. Saar en Stef schieten rechtop in hun 

bed. 

‘Au! Arch! Ai!’ klinkt het in de buurt van de 

schoorsteen. 

beet! zegt Stef.  

‘Ja,’ fluistert Saar.

Stef knipt het lampje aan bij zijn bed. 

en dan … wat is dat?

‘Au! Ai.’ Op de grond zit de mama van Stef. Ze 

wrijft over haar knie. Verbaasd kijkt ze naar de 

rommel. 

waar is dat voor? vraagt ze. 

‘Een alarm,’ zegt Stef. ‘We wilden Sinterklaas 

zien.’

De mama van Stef begint te lachen.

‘Gekke kinderen,’ zegt ze. ‘Ik had wel een gat in 

mijn hoofd kunnen vallen. En Sint ook!’

Oei, daar hadden Saar en Stef niet aan gedacht. 

Even later is alles opgeruimd. 

mam is weer weg.
De schoenen staan weer alleen bij de 

 schoorsteen. Zonder alarm.

‘Ik blijf gewoon wakker,’ zegt Stef. Hij gaapt.

‘Ik ook,’ zucht Saar, maar haar ogen willen zo 

graag dicht.

Wat denk jij? Lukt het?

Saar en Stef hebben beet
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