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Beste ouder(s), 

 

Via deze brief informeren wij u over onze activiteiten rondom Sinterklaas.  

U zult begrijpen dat wij de meeste sinterklaasactiviteiten voor de kinderen nog even geheim willen 

houden.  

Nu zijn er natuurlijk kinderen die op de hoogte zijn van ‘het Grote Geheim van Sinterklaas’. 

Mocht dit bij u thuis zo zijn, dan hopen wij dat u goed met uw kind(eren) bespreekt dat het niet de 

bedoeling is dat zij dit ‘geheim’ tegen hun klasgenoten vertellen. 

 

Lootjes trekken 

Afgelopen dagen zijn door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor de surprises. 

Ieder kind maakt een surprise met hierin een pakje verstopt voor een ander kind met natuurlijk een 

bijbehorend gedicht!  

Ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben in een aparte brief informatie over de surprises ontvangen. 

 

Schoen zetten 

Op dinsdag 24 november a.s. mogen alle kinderen op beide locaties hun schoen zetten.  

De kinderen uit de groepen 1-2 gebruiken hiervoor één van de gymschoenen, die reeds op school is. 

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is het de bedoeling dat zij zelf een schoen meebrengen 

naar school. Wilt u er samen met uw kind(eren) aan denken dat hij/zij hiervoor tijdig een schoen 

meeneemt naar school?  

 

Pietengym 

In de periode voorafgaand aan 5 december zal voor alle klassen eenmaal de gymles worden 

omgetoverd tot een heuse Pietengym. 

 

Sinterklaasfeest op de locatie EH en op de locatie WL 

Zoals iedereen kan zien in het Sinterklaasjournaal, is niet helemaal duidelijk waar Sinterklaas dit 

jaar zal aankomen in Nederland. We hopen maar dat het allemaal goed gaat komen!  

Door de huidige corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt over alle activiteiten extra goed na te 

denken. Aan de exacte invulling van het feest van Sinterklaas wordt daarom nog hard gewerkt. 

We bekijken momenteel in welke vorm het feest voor de kinderen, voor onze leerkrachten én voor 

Sinterklaas en zijn Pieten veilig plaats kan vinden en op welke dag dit dan het beste kan.  

Sinterklaas en zijn Pieten zullen dit jaar op geen van onze locaties groots onthaald worden op het 

schoolplein of op straat. Alle activiteiten vinden in het schoolgebouw plaats. 

Tevens hebben wij gemeend de ontwikkelingen van het Sinterklaasjournaal te volgen. Er zijn 

daarom geen zwartgekleurde Pieten meer in onze school. 

We starten dit jaar in groep 1/2 met het aanleren van de nieuwe versies van de Sinterklaasliedjes*.  

 
Sintvoorieder1  

Elk jaar vragen wij u uw aandacht voor de organisatie die zich inzet om aan kinderen 

van gezinnen waar niet veel geld te spenderen is, toch een Sinterklaascadeautje te 

kunnen geven. Bij elk cadeau wordt ook altijd een lekkernij gegeven. 

Ook dit jaar zal er daarom op de locatie aan de Weidevogellaan een inzamelpunt zijn 

waar het snoepgoed ingeleverd kan worden. Uw kind kan dit zelf in de inleverbak 

doen. Kent u deze organisatie nog niet, kijk dan even op www.sintvoorieder1.nl  

 

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen 

hebben, dan verneem ik graag van u. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Nieke Opstal 

 
* Wij leren de liedjes van ‘Sinterklaasje, kom maar binnen’. Als u zelf wilt oefenen staat er een playlist op Spotify 

(Paul Passchier en Thedo Keizer) 

http://www.sintvoorieder1.nl/

