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Intro
Kareltje en Sjonnie zijn vrienden voor het leven
Zonder Kareltje geen Sjonnie, zonder hamster geen giraffe
Ze spelen altijd met z’n tweeën, altijd blij, altijd tevreeën
Zo gauw Kareltje: ‘Hé Sjonnie!’ roept, rent Sjonnie op hem af
Elke avond dan gebeurt er iets, maken ze weer wat mee
Elke avond weer wat anders, maar altijd met z’n twee
Kareltje de hamster en Sjonnie de giraffe
Beleven altijd weer wat anders maar het loopt altijd heel goed af

Dece mber is de allermooiste maa nd
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 (2x)
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
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 (2x)

Als Sinterklaas vertrokken is 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
je 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

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 (2x)
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!
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 (2 x)

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 (2 x)

De intocht
Volgens mij hoor ik een stoomboot en dat zou me wel wat lijken,
zei kareltje, en als die van Sinterklaas is moeten wij er snel op af
Weet je wat, zei Sjonnie, ik zal wel even voor je kijken
ik heb niet voor niets een lange nek want ik ben tenslotte een giraf, hahahaha

Sjonnie tuurde in de verte en begon ineens te gillen
Ja, het is hem! Ja ’t is Sinterklaas en de Zwarte Pieten zijn ook mee
Weet je wat, zei Kareltje, de sint heel graag zou willen
dat we hem ontvangen met een heel groot comité
En dan doe ik het woord wel, zei Daan de made
Ik heb daarvoor het uiterlijk, ’k heb allure en niveau
en dan kan ik ook mooi vragen als hij aankomt op de kade,
wat hij voor mij in petto heeft op 5 december als cadeau
Dat zou ik maar niet vragen, Daan, zeiden Kareltje en Sjonnie
Een comité verwelkomt, een comité zegt: Sinterklaas
wat ﬁjn dat u gekomen bent en we hopen dat u zult genieten
En ze vraagt niet om cadeautjes, pepernoten of speculaas
Toen renden Kareltje en Sjonnie naar alle andere dieren
en riepen: De Sint is in het land en hebben een goed idee
We gaan de Sint verwelkomen, we gaan de intocht vieren
Ja, we gaan de Sint ontvangen met een zingend comité

