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Beste ouders/verzorgers, 

De Sint is in aantocht zoals altijd weer goed gepland 
Op 18 november zet hij in Dokkum weer voet aan land 
Ook wij kijken uit naar dit feestelijke festijn 
Want die gezellige sfeer vindt een ieder toch fijn 
Daarom alvast wat weetjes voor bij de hand 
 
We hebben vernomen dat de Sint en dat vinden wij echt fijn 
Ook op dinsdag 5 december bij ons op bezoek zal zijn 
De kinderen komen dan naar school voor maar een halve dag 
Zodat iedereen om 12 uur weer naar huis toe mag 
Dit geldt voor alle kinderen van groot tot klein 
 
Op maandag 20 november om 12:30 uur gaan wij de school versieren 
Wij hopen dat veel ouders ons hierbij willen plezieren 
Door daarbij aanwezig te zijn om ons hierbij te helpen 
Zodat wij de kinderen met al die versieringen kunnen overstelpen. 
Dan kunnen wij dit feest gezamenlijk in feestelijke sferen vieren 
 
Ook dit jaar vraagt de Sint groep 5 t/m 8 weer om hem te steunen 
Dan kan Sinterklaas namelijk zelf wat achterover leunen 
Daarom zullen zij 20 november lootjes gaan trekken met elkaar 
Dan heeft de Sint ruim op tijd weer alles perfect klaar 
Maak een mooie surprise en een gedicht dat je op kunt laten dreunen 
 
Op dinsdag 28 november mag de schoen worden gezet 
Wij weten zeker, dat zorgt bij de kinderen voor spanning en pret 
De dag daarna op woensdag 29 november hebben de groepen 1 t/m 4 
feest 
Dan is er een Pietenochtend zoals hij nog nooit is geweest 
Wij weten het zeker dat wordt weer super vet 
 
Op maandag 4 december graag de surprise naar school gebracht 
Tussen 16 uur en 17 uur wordt er op een ieder gewacht 
Dan hebben we op 5 december tijd voor leuke dingen 
Kunnen we op tijd starten met de Sint toezingen 
Oh al die spanning weer, wie had dat gedacht! 


