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Teldag op 2 februari
Op 2 februari is het teldag. De uren van vol-

gend schooljaar worden gebaseerd op het aan-
tal kinderen die we ingeschreven hebben op 2 
februari. Alle kinderen die geboren zijn voor 
3 augustus 2012 mogen instappen op die dag. 
Dus ken je nog kinderen van familie, buren of 
kennissen die nog kunnen instappen voor die 
datum, wij schrijven ze graag in. De inschrijvin-
gen kunnen gebeuren op het secretariaat van de 
hoofdschool of na een afspraak op het nummer 
011/54.02.58.

De hele week keken de kleuters vol 
spanning uit naar de komst van Sinter-
klaas. We knutselden mooie slingers en 
maakten de mooiste kunstwerken waar-
mee we de gang versierden, ook knut-
selde elke kleuter een mooie pietenmuts 
in elkaar, zodat we echte Zwarte Pieten 
konden worden. En dan op vrijdag 28 no-
vember was het zover. Sinterklaas en zijn 
drie Zwarte Pieten brachten een bezoekje 
aan de Servaesdreef. Alle kleuters zaten 
flink te wachten en luisterden vol span-

ning naar Sinterklaas. De kleuters van 
Juf Martine leerden een mooi versje over 
hoe graag ze een Zwarte Pietje wilde wor-
den en brachten dit heel fier voor de Sint. 
Ook de kleuters van Juf Ann en juf Debbie 
hadden een versje geleerd over een Zwarte 
Pietje, dat op het dak liep en ook zij wil-
den dit graag tonen aan de Sint. Nadat de 
kleinste kleuters hun zelfgemaakte peper-
noten afgaven aan de Sint en de kleuters 
van Juf Martine aan de Sint toonden hoe 
goed zij de afgelopen week hadden geoe-

fend om echte Zwarte Pieten te worden, 
werd het tijd voor Sinterklaas om verder 
te gaan om ook andere kinderen een be-
zoekje te brengen. Maar voor Sinterklaas 
en zijn Zwarte Pieten verder gingen kreeg 
elke klas een grote zak vol speculaas met 
een mooie verteltas in en strooiden de Pie-
ten volop  snoep. De kleuters zongen nog 
een afscheidslied waarna Sinterklaas en 
de Zwarte Pieten vertrokken. Dank je wel 
Sinterklaas en Zwarte Pieten, tot volgend 
jaar! De juffen van de Servaesdreef

hoog bezoek op den heuvel

Sinterklaas bezoekt onze school

Op maandagmorgen stond er 
plots iets in onze klas wat we nog 
nooit hadden gezien. Een groen 
koffertje... 

Niemand wist van wie het 
was. Eline ging niet op vakantie, 
Bjorn  ook al niet. Gianni dacht 
dat het de boekentas van de juf 
was. We hebben het aan ieder-
een gevraagd. Niemand die het 
wist. Dan zijn we maar voorzich-

tig in het koffertje gaan kijken. 
En wat zagen onze kindjes daar 
nu toch???

De kleren van Zwarte Piet en 
Sinterklaas!!! Dat vonden ze wel 
allemaal heel spannend. Gianni 
wou de kleren van Sinterklaas 
wel eens passen en Brent die van 
Zwarte Piet. Ze stapten dan met 
baard, mantel, muts en zak door 
de klas. Dat vonden de kleuters 

fantastisch, maar ook wel een 
beetje spannend.

Sommige kleuters dachten dat 
het de échte Sint en Piet waren en 
maakten zich dan ook snel uit de 
voeten.De hele dag en de dagen 
nadien werd er volop gespeeld 
met de kleren en er zullen gega-
randeerd nog uren speelplezier 
volgen.

Juf Barbara
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post voor de Sint
Na het verzamelen 

van de tekeningen en 
brieven  postten de 
kinderen enkele da-
gen voor pakjesavond 
de enveloppe, die ge-
richt was aan Sinter-
klaas.  Na een poosje 
kwam de postbode de 
grote enveloppe op-
halen. Nu maar ho-
pen dat die aangeko-
men is!

verteltassen voor kleuters
Ook dit jaar bracht de Sint weer verteltassen voor 

de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar. 
De tassen gaan met de kinderen mee naar huis, zo-
dat de ouders en kinderen ook thuis van het vertel-
len kunnen genieten. Let goed op de inhoud van 
de tassen en zorg ervoor dat alles netjes en tijdig 
terug op school terugkomt. Wij wensen jullie veel 
leesplezier.

bakpieten in het zesde?
Na het bezoek van Sinterklaas en zwarte Piet, 

stonden de leerlingen van het zesde leerjaar te po-
pelen om te zien wat er in de zak zat, die de Heilige 
man in onze klas had achtergelaten. Voor elke leer-
ling een grote speculaas.      

Onderin de zak lag nog een klein briefje. Hierin 
vroeg de Sint of de zesdeklassers hem wilden helpen 
bij het bakken van nog meer speculaas. Genoeg om 
alle leerlingen van onze lagere school te voorzien 
van een lekkere koek. Met veel plezier namen de 
leerlingen de uitdaging aan.

Diezelfde dag nog werd er op het internet gezocht 
naar een goed recept. De ingrediënten werden door-
gegeven aan de directrice, die de inkopen ging doen.

Nadat de klasgroep in kleinere groepjes verdeeld 
was, werd er afgesproken wie voor welke materi-
alen ging zorgen: een kom, een deegrol, uitsteek-
vormpjes,…

Op dinsdag 2 december was het zover: de klas 
van 6A veranderde in een mini-bakkerij. Elke groep 
kwam de ingrediënten halen bij de juf en verza-
melden deze in een grote kom. Het kneden van het 
deeg was het leukst. De “op het eerste gezicht nogal 
vies ogende brij” werd al snel een mooie deegbal. 
Deze werd uitgerold met de deegrol zodat er vorm-
pjes konden uitgedrukt worden. Enkele honderden 
koekjes werden in de oven gebakken. De speculaas-
jes waren klaar om verpakt te worden. Maar dat 
lieten de laatstejaars van onze school over aan hun 
opvolgers van het vijfde leerjaar. De mediapieteen groen koffertje in de klas van juf barbara


