
Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Nog een paar nachtjes slapen…en dan is het weer zover. Sinterklaas komt 
weer naar ons land. De kinderen kijken er al naar uit en wij ook.  Op 
vrijdagmiddag 4 december zal Sinterklaas met enkele Pieten onze school 
bezoeken. Misschien neemt hij dan ook wel een groepscadeau mee. Dit 
cadeau blijft op school. Sinterklaas deelt geen cadeautjes uit om aan de 
kinderen mee naar huis te geven.  
 
Voor de ouders van kinderen van groep 5 tot en met groep 8; 
Groep 5-8 maken een surprise. De kinderen van de groepen 5,6,7 en 8 trekken daarom  
dinsdag 17 november lootjes op school en maken thuis een surprise en een gedicht voor een 
klasgenootje. De kinderen kopen van hun eigen geld (of van hun mama en/of papa) een 
cadeautje(s) van €3,- Op vrijdagochtend 4 december nemen ze de surprise in een  grijze 
vuilniszak  mee naar school.  ook de kinderen van groep 5, die in de combinatiegroep 4/5 
zitten maken een surprise voor een klasgenootje uit hun eigen groep 5. De kinderen van 
groep 4 uit de groep 4/5 gaan een gedeelte van de vrijdagmiddag 4 december met de andere 
groep 4 en juf Cindy een leuke Sintactiviteit doen en zij gaan met deze groep 4 op bezoek bij 
Sinterklaas. De kinderen van groep 5 uit de groep 4/5 kunnen dan samen met juf Marja de 
leuke surprises uitpakken. Als Sinterklaas op 4 december onze school bezoekt, zijn er vast nog 
wel een paar Pieten die alle kinderen van groep 5 kunnen bezoeken. 
In verband met een Pietengymles voor groep 4, 4/5 en 5 op maandagmiddag 30 november 
zijn de gymtijden voor een aantal groepen op maandag en dinsdag gewisseld. Let u erop dat 
uw kind op de juiste dag zijn gymspullen mee naar school neemt. Groep 8A en groep 6 
gymmen niet op 30 november, maar op dinsdagochtend 1 december. 
 
Voor de ouders van groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 4/5 en groep 5; 
Ook dit jaar volgen wij weer het nieuws van het Sinterklaasjournaal. Deze tv uitzendingen zijn 
te zien om 18.00 uur op NPO Zapp. De eerste uitzending start maandag 9 november. Er is ook 
een samenvatting op de website www.sinterklaasjournaal.nl te zien. Op deze site staan verder 
nog spelletjes en weetjes over Sinterklaas. Zaterdag 14 november hoopt Sinterklaas in 
Nederland aan te komen. Deze intocht is live te volgen op de tv vanaf 12.00 uur. En zondag 15 
november rond 13.00 uur wordt Sinterklaas in jachthaven Scharloo verwacht. Op school 
volgen we het verhaal van dit Sinterklaasjournaal op de voet! Maar we gaan nog meer doen!! 
We oefenen de pietendans. Op de site (www.bsdeveste.nl) kunt  u de dans al zien.  
Deze gaan we natuurlijk ook in de klas oefenen.  
 
Vanaf maandag 23 november mogen alle kinderen van groep 1 tot en met 5 hun schoen mee 
naar school nemen. Deze zetten we dan woensdag 25 november. 
 
Daarnaast hebben voor alle kinderen een leuke activiteit bedacht. 
Groep 1-2 gaat pyjamazingen op 25 november ( 18.00-18.45 uur) 
Groepen 3 gaan op maandagmiddag 23 november naar het Sinterklaashuis in Waalwijk.   
Groep 4, 4/5 en 5 gaan maandagmiddag 30 november een Pietengymles volgen. De gymtijden 
zijn van iedereen dusdanig gewisseld dat de groepen 4, 4/5 en 5 de hele middag de Sporthal 
tot hun beschikking hebben. Denkt u aan de gymkleren! 
 
Maandagmiddag 23 november; groep 3 bezoekt het Sinterklaashuis in Waalwijk. 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/
http://www.jacinta.nl/


Ze worden om 13.40uur in het Sinterklaashuis verwacht. Ze zijn nog op zoek naar chauffeurs. 
U kunt u via onderstaand strookje of via de mail bij de groepsleerkracht opgegeven. 
 
Woensdagavond 25 november; pyjamazingen voor groep 1/2. 
Alleen de kinderen uit groep 1/2  worden om 18.00 uur in hun pyjama in de klas verwacht. 
Daarna gaan de kinderen naar de speelzaal om samen met de andere kleuterklassen 
sinterklaasliedjes te zingen. In de speelzaal is een mini-orkestje van 4 kinderen uit groep 8, die 
ons gezang instrumentaal ondersteunen. Om 18.45 uur kunt u uw kind in de klaslokalen 
ophalen. Het pyjamazingen is geen verplichte activiteit. Ouders, broertjes en zusjes van 
kleuters mogen helaas niet bij het pyjamazingen aanwezig zijn, maar dit geldt natuurlijk niet 
voor het wegbrengen en ophalen. 
 
In de groepen 1-2, 3, 4, 4/5 en 5 gaan we ook weer pepernoten of speculaas bakken. 
De kinderen van groep 4, 4/5 en 5  bakken pepernoten op donderdagmiddag 26 november.  
De kinderen van groep 1/2 bakken pepernoten op woensdagochtend 2 december. 
De kinderen van groep 3 bakken speculaasjes op vrijdagochtend 4 december. 
Het deeg voor de pepernoten of speculaasjes maken de kinderen in kleine groepjes op school. 
Dit kunnen ze nog niet alleen. Daarom zoeken wij ouders die ons hierbij willen helpen.  De 
ouders bakken thuis de pepernoten of de speculaasjes af.  
Heeft u zin, tijd en een oven? Kom ons dan helpen! 
U kunt zich opgeven door het bijgaand strookje in te vullen en bij de leerkracht af te geven.  
U kunt zich natuurlijk ook via de mail van de leerkrachten opgeven.  
 
Sinterklaas zal onze school op vrijdagmiddag 4 december bezoeken. De kinderen gaan eerst 
naar hun eigen klas en komen daarna met hun leerkracht naar buiten. 
Het is altijd leuk als Sinterklaas rond 13.20 opgewacht wordt door de kinderen en heel veel 
zingende ouders…. 
Maandagochtend 7 december mogen de kinderen één sinterklaascadeautje mee naar school 
nemen. Graag voorzien van naam. Wij begrijpen dat er kinderen zijn die voor die datum een 
(schoen)cadeautje willen laten zien. Maar vanwege de kostbare lestijd kunnen we daar niet 
aan beginnen.  
 
Wij wensen u en de kinderen een fijne Sinterklaastijd. 
Met vriendelijke groet, leerkrachten en oudervereniging basisschool De Veste. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De ouder/verzorger van………………………..helpt mee met het bakken van pepernoten in groep 
1-2 op woensdag 2 december 
 
De ouder/verzorger van………………………..helpt mee met het bakken van speculaas in groep 3 
op vrijdag 4 december 
 
De ouder/verzorger van………………………..helpt mee met het bakken van speculaas in groep 4, 
4/5 en 5  op donderdag 26 november 
 
De ouder/verzorger van................................. uit groep 3, rijdt maandagmiddag 23 november 
naar het Sinterklaashuis in Waalwijk en er kunnen.......kinderen veilig op de achterbank in een 
autogordel vervoerd worden. 


