Het

intergalactische

Sinterklaasfeestje

Robbie de minirobot deelt dit jaar de uitnodigingen
voor het intergalactische Sinterklaasfeestje uit.
Aangezien hij niet de handigste is, vraagt hij hulp
aan Sinterklaas.

Robbie
„Liefste Sint, wil je
mij helpen met het
uitdelen van al deze
uitnodigingen? “

Sinterklaas
„Maar natuurlijk Robbie.
Als we samen werken, is het
zo gepiept. Laat ons
beginnen! “

En zo begint hun reis doorheen
de PLAYMOBIL-wereld:

Brandweer

Hun eerste stop is alvast behoorlijk riskant. Het PLAYMOBIL
brandweerteam is in volle actie. Hun blauwe lichten zwaaien
en sirenes loeien terwijl ze metershoge vlammen proberen te
blussen. Gelukkig kan Sinterklaas op het laatste nippertje
voorkomen dat hun uitnodiging in vlammen opgaat. Helaas
verliest hij hierdoor wel Robbie uit het oog ...

Dinos
Gelukkig halen ze eiland Roca – daar waar de dino’s nog
leven - zonder brandwonden. Tijd om uit te rusten is er niet
want een T-Rex zit Emma, Nick en Will op de hielen. Wat
krijgen we nu? De T-Rex wil Robbie als tussendoortje oppeuzelen maar bijt zijn tanden op hem stuk. Snel delen ze de
uitnodiging uit en zijn ze er vandoor.

Ridders
Ook in de Knights speelwereld is het een drukte
van jewelste. De pijlen zoeven door de lucht en
een kanonskogel mist Robbie zelfs met amper een
chipbreedte! „Hier is jullie uitnodiging voor het
intergalactische Sinterklaasfeestje”. “FEESTJE? Zei er
iemand FEESTJE?” riep de reuzentrol. Als dank
brengt de reuzentrol Robbie in veiligheid.

School
Eens aangekomen aan de school, moet Robbie
nog even wachten op Sinterklaas. Net wanneer de
bel gaat, komt de heilige man aangelopen. De kinderen
willen een uitnodiging waardoor ze allemaal rond Robbie
staan te drummen. Sinterklaas staat er wat beteuterd bij.
Gelukkig zijn er voldoende uitnodigingen voor iedereen.

Manege
Het duo wordt hartelijk begroet op de paardrijclub en start
er meteen met het uitdelen van hun uitnodigingen. Robbie
geeft het paard een wortel, die het zeer gretig aanneemt.
Robbie schrikt zich een hoedje ...

Kristallen Paleis
De laatste stop op hun reis is het Kristallen Paleis.
Zowel Sinterklaas als Robbie staan te klappertanden.
Robbie merkt plots de mooie prinses Finya op waardoor
zijn processor sneller begint te slaan en het warm krijgt.
Helaas moet hij vertrekken en voorbereidingen
treffen voor zijn intergalactische Sinterklaasfeestje.
„Onze reis is tot een einde gekomen,
Robbie. Je hebt uitstekend werk geleverd. Het
intergalactische Sinterklaasfeestje kan starten!“

