
December is de allermooiste maand 

December is de allermooiste maand die er bestaat 
Met Sinterklaas en kerst en oliebollen 
De maan schijnt door de bomen en soms ligt er sneeuw op straat 
Dan kun je fijn een mooie sneeuwpop rollen 
Buiten is het koud en binnen is gezelligheid 
Ja december is van 't hele jaar de allermooiste tijd 
Ja december is van 't hele jaar de allermooiste tijd 

De maand begint met Sinterklaas die is dan weer in 't land 
Om iedereen heel vrolijk blij te maken 
De zwarte pieten zijn druk bezig en het is heel interessant 
Om Amerigo te zien op alle daken 

Er vallen pakjes door de schoorsteen en als het 5 december is 
Dan is het de verjaardag van de Sint 
Dan staat er een grote mand voor de schuur of voordeur want 
Dan viert hij dat hij ons zo aardig vindt 

Refrein 

Als Sinterklaas vertrokken dan is het even stil 
En kun je leuk met alle dingen spelen 
Die je van sinterklaas gekregen hebt, maar je kunt ook als je wil 
Een week of twee je heerlijk gaan vervelen 



Maar dan is het afgelopen want dan staat kerstmis voor de deur 
De kachel aan en met z'n allen eten  
Er staat een prachtig, mooie kerstboom, iedereen een goed humeur 
Ja de kerst zijn dagen om nooit meer te vergeten 

Refrein 

En als de maand december eindigt is er nog een laatste dag 
Als die dag voorbij is er een nieuwjaar 
Dan begint het jaar spontaan gewoon dus weer van vooraf aan 
Op zo'n avond dan is iedereen bij elkaar 

Als de klok twaalf uur geslagen heeft geeft iedereen elkaar een zoen 
En dan zeg je: "nou de allerbeste wensen!" 
En buiten hoor je vuurwerk op elke straat in elk plantsoen 
Gelukkig nieuwjaar voor alle dieren alle mensen 

Refrein 2x 


