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Sinterklaas  
 

Zoals jullie misschien al hebben gezien is Sinterklaas weer (bijna) in het land. We hopen dat hij goed 

aankomt in de haven van Harderwijk en dat iedereen hier weer live van kan genieten! We gaan er dit jaar in elk 

geval weer een groot feest van maken! Een aantal dingen zijn (helaas) nog niet helemaal zeker, dit hangt af van 

de regels die op dat moment van kracht zijn. Hieronder de belangrijkste punten: 

 

Maandag 15 november: 

      Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8. De groepen 5 en 6 krijgen vrijdag 12 november hun lootje mee 

naar huis om samen met ouders in te vullen. Zij nemen dit maandag 15 november weer mee naar 

school. De groepen 7 en 8 vullen hun lootje op school in. Wellicht goed om hier thuis alvast over na te      

denken. Op de achterkant van het lootje staat alle info rondom de surprises.                                   

Deze brief zit ook als bijlage bij deze Weekinfo. 

 

Donderdag 25 november:  

      Alle kinderen mogen hun schoen zetten. Wie geen (gym)schoen op school heeft, mag die dag een 

schoen meenemen. In de avond hopen we dat alle kinderen van groep 1 t/m 4 naar school kunnen   

komen voor het pyjama zingen. Let op: dit is nog even onder voorbehoud i.v.m. regelgeving rondom   

corona. Tijd volgt nog. 

 

Vrijdag 26 november:  

       Zal er iets in onze schoenen zitten..? 

 

Maandag 29 november:  

       Pietengym voor alle groepen tijdens de reguliere gymlessen door meester Maarten en zijn stagiaires. 

 

Woensdag 1 december:  

      Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen de surprises zelf mee naar school, dit om drukte op het 

plein te voorkomen. Houd hier dus rekening mee bij het maken van de surprise en zorg dat het niet te 

groot is en dat de kinderen het makkelijk lopend of fietsend mee kunnen nemen. 

 

Vrijdag 3 december  

      We vieren het Sinterklaasfeest op school. We houden deze dag de normale lestijden aan. Uw kind kan 

deze dag bij Lunchkidz overblijven zoals gewoonlijk (groep 5 t/m8). De kinderen krijgen als 10-uurtje 

limonade, pepernoten en schoolfruit.  

 

 

We wensen iedereen heel veel plezier tijdens deze feestelijke periode! 

 

 

 



 

Tien meest gestelde vragen over het lootjes trekken: 

Wat moet ik doen?                                                                            

Een cadeautje kopen 

Een surprise maken 

Een gedicht maken 

Wat is een surprise? 

      Surprise betekent verrassing. We knutselen iets in elkaar waar het cadeautje in kan. Het is leuk als je 

iets maakt dat te maken heeft met Sinterklaas of met degene voor wie het is. We maken geen    

grabbeldozen of ‘vieze’ surprises.  
Wat is een gedicht en hoe lang moet het zijn? 

      Een gedicht is een versje. Een verhaaltje waarvan de zinnen op elkaar rijmen. Een stuk of acht regels 

lukt vast wel! 

Welke bedrag besteed je aan het cadeautje?  

      De cadeautjes die jij koopt hebben een waarde van ongeveer € 3,50. 

Mag het ook meer kosten? 

      Nee!! 

Mag het ook snoep zijn?  

      Nee, het moet een cadeautje zijn! Wel mag je er nog iets kleins van snoep bij kopen, als je nog een 

klein beetje geld over hebt.  

Wat moet ik doen als het niet lukt? 

      Tijdig hulp vragen aan je ouders, opa, oma, buurvrouw, enz.  

Wanneer moet ik alles op school inleveren en hoe?  

     Op woensdag 1 december mogen de surprises naar school worden gebracht. Zorg ervoor dat de 

surprise niet te groot is, zodat je het zelf mee naar school kan nemen. Dit is om drukte op en om 

het plein te voorkomen.  

Mag je verklappen wie je hebt? 

     Nee. Wel na het uitpakken van de cadeautjes. 

Wanneer vieren we het Sinterklaasfeest op school?  

     Op vrijdag 3 december! 
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