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Agenda 
ma 10 december kerstversiering aanbrengen, vanaf 19.00 uur 
do 20 december kerstviering 
vr 21 december ’s middags alle leerlingen vrij 
ma 24 december t/m vr 4 januari kerstvakantie 
ma 7 januari studiedag, alle leerlingen vrij 
di 8 januari eerste schooldag in 2019 
 

 

Sinterklaas bezoekt De Kwikstaart  
(verslag van de oudervereniging) 
Woensdag 5 december is het dan eindelijk zover. De Sint bezoekt De Kwikstaart! 
De kinderen hadden een week eerder tijdens de Pietenrace al gehoord dat de Sint langs zou 
komen en stiekem hoopte iedereen dat de Vakantiepiet zich dan ook eindelijk zou laten zien! 
 
’s Morgens vroeg verzamelden alle leerlingen zich in het atrium om het fantastische optreden 
van de groepen 8 te gaan bekijken; een weergaloze performance. Enorm genoten, maar waar 
blijft de Sint toch...? Gelukkig hebben alle kinderen het lied “Hallo Sinterklaas” geoefend en 
dat werd dan ook massaal ingezet. En dat werkte! De Sint en zijn Pieten zijn op al het lawaai 
afgekomen en stormen het atrium binnen! 
 

Na veel kinderen een handje of een aai 
over de bol te hebben gegeven, begeeft 
de Sint zich naar het podium waar juf 
Charissa hem verwelkomt. Op het 
podium aangekomen, vraagt Sinterklaas 
zich toch af waar de Vakantiepiet 
eigenlijk is. Die heeft hier toch gelogeerd 
op school? Hij heeft hem vanmorgen 
nog helemaal niet gezien hier op school 
en in het Pietenhuis was hij ook al niet. 
 
Sinterklaas vraagt aan de kinderen of zij 
misschien weten waar de Vakantiepiet 
is? Luidkeels wordt verkondigd dat hij in 
de tent zou kunnen zijn! De Sint stuurt 
twee Pieten op de tent af die in het 
atrium staat en vraagt of alle kinderen 
zich even willen omdraaien. En ja 
hoor… daar ligt hij! Nog niet helemaal 
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goed wakker, maar nadat hij alle kinderen ziet zitten, komt hij vol enthousiasme naar het 
podium! Daar aangekomen, vertelt hij aan Sinterklaas wat hij allemaal heeft meegemaakt 
tijdens zijn vakantie op De Kwikstaart: zo is hij een dagje naar Artis geweest, heeft hij heerlijk 
gegeten bij snackbar Family, geschaatst op de Jaap Edenbaan en ook nog gezwommen bij 
zwembad De Otter! De kinderen wisten dit natuurlijk al door de brieven die hij achtergelaten 
heeft voor ze, maar de Sint luistert vol verwondering naar al zijn belevenissen. 
 
Dan is het tijd om terug naar de klas te gaan; voor de ene groep betekende dit kadootjes 
uitpakken, de andere groep ging de gemaakte surprises bewonderen en elkaars gedichten 
lezen. Ondertussen werd iedere groep nog vereerd met een bezoekje van de Sint of van de 
Pieten om het feest compleet te maken! Al met al een meer dan geslaagde ochtend! 
 

 
 

Herhaalde oproep! Wilt u ons helpen bij de kerstversiering?   
Maandag 10 december vanaf 19.00 uur willen wij de school weer in kerstsfeer brengen. Vele 
handen maken licht werk, dus wie komt ons helpen? Het wordt een gezellige avond en alle 
ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn van harte welkom. Wanneer u een hoge 
trap mee wilt nemen, heel graag. U kunt zich aanmelden via de intekenlijst bij de 
groepsleerkracht of door een e-mail te sturen naar annemieke@dekwikstaart.nl. Alvast 
bedankt! Bij deze Kwikflits ontvangt u onze Kerstflits met alles wat belangrijk is om te weten 
over de kerstviering op donderdag 20 december  
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