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Vrijdag 22 november werd de gang mooi versierd, want er 
kwam bezoek op school. Toen alle kleuters hun mooi versierde 
hoeden op hadden, werd er met spanning uitgekeken… Om 
10.45u was het dan eindelijk zover en kwam Sinterklaas met 
zijn drie zwarte pieten op bezoek. 

Alle kleuters zaten voorbeeldig op de bankjes en luisterden 
aandachtig naar wat de Sint te vertellen had. Er werden liedjes 

gezongen, vragen gesteld en Sinterklaas was heel verwonderd 
bij het zien van de uitgekomen dino-eieren! Toch had hij ook 
een vraagje voor onze kleuters: Sinterklaas zou het heel fijn 
vinden als hij van onze kleuters eens een keertje ‘post’ mocht 
ontvangen. De kleuters beloofden dat ze dat zeker gingen doen. 
Afwachten hoe dat verder afloopt... 

Sinterklaas heeft veel werk deze dagen en dus werd het stil-

aan tijd om weer verder te gaan. Maar eerst kreeg elke kleuter, 
en de juffen ook, een lekkere speculaaskoek. 

En in de klassen vonden we op de verschillende tafels ook 
nog wat lekkers. Dank je wel voor je bezoekje, lieve Sint en 
zwarte pieten en tot volgend jaar!

� Juf�Nele

Veel�vragen�aan�Sint
De Sint kwam op bezoek in het 

derde leerjaar. Er waren veel vra-
gen. De piet zei veel uit het boek. En 
iedereen ging op de snoepjes af. We 
waren heel zenuwachtig! De Sint liet 
veel lekkers achter!
� TeSS�eN�MarloeS�(3a)

Verteltassen 
voor kleuters

De Sint had tijdens zijn bezoekje 
aan onze school een leuke verrassing 
in petto voor de kleuterklassen: ver-
teltassen. Die tas - gevuld met een 
prentenboekje, spelletje, kleurplaat, 
CD,… - mogen de kleuters om beurt 
een avondje mee naar huis nemen. 
Het is de bedoeling dat de ouders 
samen met hun kind het boekje le-
zen en één of meer activiteiten doen. 
Zo wordt de taalontwikkeling bij de 
kleuters gestimuleerd en kunnen de 
ouders daarbij op een speelse manier 
helpen. Er zit ook een evaluatie in de 
tas. Die mag door de ouders ingevuld 
worden. Als dit initiatief positief ont-
haald wordt, kunnen we verderwer-
ken aan nog meer boekjes en activi-
teiten voor onze kleuters. 

Boekenpakket 
voor tweede

De Sint en z’n Pieten hadden tij-
dens het klasbezoek aan het tweede 
leerjaar een grote gevulde zak bij.                                                                                                                                      
Wat waren we benieuwd!  Wat 
zou er toch in die zak zitten?                                                 
Nadat de Sint en z’n Pieten de klas 
hadden verlaten, mochten we de zak 
openen.  Lekkere speculaas, stabilo-
pennen (om onze pengreep goed in 
te oefenen), briefpapier, kleurpot-
loodjes en een heleboel leesboeken 
over de Sint.  Met veel enthousias-
me gingen we met de gekregen spul-
len aan de slag.  De leesboeken ge-
bruikten we tijdens niveaulezen, de 
pennen tijdens de schrijfles.  En het 
briefpapier?   Ja inderdaad! Iedereen 
schreef een hele persoonlijke brief 
naar de Sint met een mooie tekening.                                                                                                                                        
       Toen iedereen klaar was, gingen de 
brieven op de post; richting Spanje.   
Hopelijk krijgen we nog een briefje 
terug!                    Juf�ellY

Dag Sinterklaasje!
Den Heuvel krijgt hoog bezoek


