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Agenda 
vr 4 december Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur 
vr 18 december kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 21 december t/m v 4 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 
 

Sinterklaas aangekomen in het Pietenhuis 

Wat was het spannend 
dit weekend. Komt 
Sinterklaas wel aan dit 
jaar en is zijn Pietenhuis 
wel klaar? Is de 
stoomboot wel op stoom 
of is het allemaal maar 
een droom? Gelukkig, hij 
kwam uiteindelijk aan in 
Nederland en is in het 
grote Pietenhuis beland.  
 
Ook in de school is zijn 
komst weer geregeld. 
De stoomboot is weer te 
zien en de schoorsteen 
voor de pakjes is weer 

opgebouwd. Nu blijft het spannend of Sinterklaas ook echt mag en kan langskomen. Wel hebben 
we voor hem, en natuurlijk voor de leerlingen, de stoomboot gebouwd en de haard weer opgezet. 
Maar we hebben ook iets bedacht, mocht het Sint niet lukken om te komen. We hebben dit 

natuurlijk met hem besproken. Er is namelijk iets nieuws te zien in het atrium: een stemhokje!  
 
De kinderen hebben van Sinterklaas een brief ontvangen waarin hij om hulp vraagt. Sinterklaas 
zegt zelf dat hij zich ook aan de regels moet houden en hij is ook al zo oud dat hij misschien dit jaar 
‘vanuit huis’ moet werken. Daarom dacht hij dat het wel zo handig zou zijn om een hulpsint te 
regelen voor het geval hij niet kan langskomen. En dan speciaal een hulpsinterklaas voor De 
Kwikstaart.  
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Hij heeft aan alle leerkrachten gevraagd of er iemand is 
die "hulpsinterklaas” wil worden. Sinterklaas heeft gezegd 
dat alle leerkrachten hiervoor in aanmerking kunnen 
komen, als ze maar een stemposter maken en een filmpje 
waarop zij de beste "hulpsint zijn”. Daarna mogen de 
kinderen stemmen wie zij het 
beste vinden om als hulpsint 
het feest te laten slagen. Er 
komen door de hele school 
stemposters te hangen en in 
de klassen worden de 
promotiefilmpjes getoond. 

Sinterklaas hoopt natuurlijk zelf te komen, maar mocht het niet lukken, 
dan kunnen we het feest op deze manier laten doorgaan. Het wordt 
vast een spannende strijd! 
 
Natuurlijk volgen we ook de ontwikkelingen van het 
Sinterklaasjournaal, dat dagelijks wordt gekeken. Wie zou er 
bijvoorbeeld in die geheimzinnige zak zitten…?  
 


