
Pakjesavond 

Hoera 't is pakjesavond er staat een grote mand 
Met allemaal cadeautjes groot en klein 
Op ieder pakje staat een naam en dat is handig want 
Dan kun je zien van wie 't cadeau zal zijn 
Alle pakjes zijn mooi ingepakt en iedereen is blij 
En soms zit er bij het pakje een gedichtje bij 
Geschreven door de pieten en de Sint 
Geen wonder dat elk dier pakjes avond heerlijk vindt  

Kareltje keek in de mand en zei tegen de pinguïns 
Dat pakje is voor jullie Bobby, Olaf, Lars en Knut 
Oh wat heerlijk oh wat fijn we zijn benieuwd wat het zal zijn 
Ze maakten het pakje open: oh voor alle vier een hoed! 

Voor alle vier een mooie hoed in vier verschillende kleuren 
Een gele, rooie, groene, en één zo bruin als paardenhaar 
En weet je wat zo heerlijk is, het zal nooit meer gebeuren 
Dat andere dieren zeggen: Wat lijken pinguïns op elkaar! 

Eindelijk zijn we allemaal anders ja dat vind ik heerlijk Knut 
Sorry ik ben Olaf,  Bobby heeft een gele hoed 
Nee die gele die had ik net op en welke is van Lars dan 
Ik dacht dat ík die rooie had, we snappen er geen snars van!! 

Refrein 

Kareltje keek weer in de mand en zei: Het is een wonder 
op dit pakje hier staat Kareltje dus dat pakje is van mij 



Het pakje is ook lekker zwaar dus het cadeau is vast bijzonder 
En moet je nou eens zien er zit ook een gedichtje bij 

Sinterklaas en zwarte piet die hebben zitten denken 
Wat wil Kareltje nou hebben ja wat zullen we hem geven eh schenken 
Kareltje is een hamster en heeft dus hele grote wangen 
Waardoor hij soms heel erg dik lijkt en dat moeten we ondervangen 

Maar sportschool nee dat wil hij niet en joggen is te dol 
Dus het moet iets voor het trainen zijn maar ook iets voor de lol 
Nou Kareltje maak het maar snel open 
Hoera een molentje om heerlijk in te lopen!!! 

Refrein 

Toen was Sjonnie aan de beurt en die kreeg ook een mooi pakje 
En ook met een gedichtje en hij las hem heel mooi voor 
Sinterklaas en zwarte piet dachten na heel even 
Wat zullen we sjonnie dit jaar weer eens schenken eh geven 

Water is belangrijk en daar kan hij echt niet zonder 
Maar als hij lekker zwemmen wil kan hij nooit eens kopje onder 
En in een ligbad nee daar past hij niet maar treuzel niet te lang 
Hij maakte het pakje open een douchekop met een lange stang!!! 

Piet de zeehond kreeg een pakje met overheerlijk eten 
Dus geen vis, gebraden olifant of een gestampte muis 
Maar chocoladetaart, zo heerlijk echt om nooit meer te vergeten 



En Jan de Slak een stappenteller en slippers voor in huis  

Sjaan de koe een karaokeset om te kunnen imiteren 
Willemijn de poes een kattenluik zodat ze altijd binnen kon 
En de eendjes ja de eendjes kregen mooie teddyberen 
En er was een grote toverbal voor Ben kameleon 

En toen de avond afgelopen riep iedereen door elkaar 
Het was een prachtig mooie avond nou dag Sint tot volgend jaar 


