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Alle kinderen staan in spanning te wachten op 

Sint-Nicolaas, maar hoe gaat dat allemaal 

verlopen? En wie zorgt ervoor dat alles goed 

komt?  

 

Door: Lotte en Gillian. 

December is aangebroken en alle kinderen zijn 

weer druk in de sfeer van het sinterklaasfeest. 

December is onder veel kinderen de favoriete 

maand blijkt uit een test. “Het is de aller 

gezelligste maand door sinterklaas, kerst en oud 

en nieuw”, aldus Fiene (leerling groep 7). “Ik 

verheug me altijd op die gezellige feesten omdat 

ik dan gezellig bij mijn familie ben”, zeiden Julie, 

Julie en Julia (leerlingen groep 7). Eigenlijk vinden 

alle kinderen dat wel. 

Hoe voel jij je als leerkracht? 

“Ik voel de spanning of er wel cadeautjes zijn 

want die zijn weg, ze zijn in de bus geladen en de 

bus is weg”, zei juf Babette leerkracht (groep 3). 

Alle kinderen volgen ook met spanning het 

sinterklaasjournaal, Wellespiet die niets van 

bakken bakt, pakjespiet die verdwenen is. Ze 

vinden het super spannend.  

 

Surprise bovenbouw. 

“Juf Frida regelt de surprise”, zegt meester Luuk 

(groep 7) . Het rooster van groep 8 is op die dag 

als volgt: 

 In de ochtend surprise; 

 In de middag spelletjes circuit;  

 Film kijken; 

 “ lekker lui” zegt juf Frida. 

“Ik verwacht super mooie gedichten en 

persoonlijke surprises” aldus nog steeds 

enthousiaste juf Frida. 

 

Zijn er ook tegenstanders van de zwarte piet? 

“Ja vast wel, maar dat weet ik niet zo goed” zei 

meester Luuk. 

Sinterklaas kwam om 8:50 in een auto, met 

zwarte pieten!  

Het was weer net zo vrolijk als normaal. De 

kinderen zongen en iedereen was blij, “ het was 

weer leuk om hem te zien” zeggen Lotte en Roos 

(groep 6). 

Hetzelfde als bij de rest van de bovenbouw, alle 

kinderen zijn super vrolijk. 

Er zijn echt hele mooie surprises en iedereen 

heeft zijn best gedaan. 
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Maar niet iedereen ziet het positief: “ Ze hadden 

wel een grote mand met snoep mee maar ze 

strooiden helemaal niets” Zei Klaas (groep 7a). 

En nu is kerstmis weer aan de beurt. 

 

 

 


