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Informatiebrief voor de ouders – 21 november 2022 

 

                                   Beste ouders, verzorgers, 
 

Sinterklaas is weer in het land, 
hij stond zelfs met zijn Pieten in de krant. 

Op 5 december zal hij ons kindcentrum bezoeken 
en komen strooien in alle gaten en hoeken. 
De zak met cadeautjes zal hij niet vergeten, 

maar belangrijk is om even te weten ……. 
dat de cadeautjes voor de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 

(voor uw gemak) al klaar staan in zakken hier! 
Voor de oudere kinderen zal het anders gaan! 

(surprises zijn al een tijd van de baan). 
Elk kind uit de groepen ZML, 5, 6, 7 en 8  

moet weer zelf even op jacht 
 Ze moeten zelf met € 4,00 op zoek  

naar een gelpen, een schriftje of een boek. 
            De kinderen zullen het pietenspel spelen  

en zelf cadeautjes en pepernoten verdelen. 
                      Ook komt er een piet in een nacht bij ons op school  

en gooit dan onze schoentjes vol. 
 

Nog even alles voor 5 december op een rij: 
- Wilt u ervoor zorgen dat alle kinderen op 5 december echt om 8.30 uur in de groep 

aanwezig zijn? Dan kunnen we op tijd met het feest beginnen! 
- Voor de groepen 1, 2, 3 en 4 wordt een cadeautje geregeld.  
- De kinderen van de groepen ZML, 5, 6, 7 en 8 kopen zelf een cadeautje voor € 4,00. 

Dat cadeautje moet op maandag 28 november op school aanwezig zijn.   
- Maandag 28 november en dinsdag 29 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 

6 hun schoen mee naar school nemen, zodat de pieten en sinterklaas de schoentjes 
kunnen vullen. De groepen 7 en 8 zetten niet hun schoen maar krijgen wel een klein 
presentje mee naar huis. 

 
 
Vriendelijke groeten, namens het team, 
P.F. van der Windt 


