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Beste ouders/verzorgers van de St Jozefschool, 

 

Graag geven we u nog even wat praktische informatie mee betreffende de intocht op vrijdag 2 december van 

Sinterklaas en zijn VeegPieten. Het is al weer drie jaar geleden dat wij u konden uitnodigen voor een intocht. 

Dus wel even belangrijk info! 

 

We hebben er dus zin in om de Sint en de Pieten vrolijk en luid zingend binnen te halen. Deze feestelijk intocht 

vindt plaats op het pleintje voor school. De kinderen staan als groep bij elkaar op een vaste plek bij de 

leerkracht. Zie voor de plek waar uw kind staat de plattegrond. Als de intocht afgelopen is, worden de jongste 

kinderen naar hun lokaal gebracht door de oudste kinderen. Waar de groepen staan en het - hand in hand met 

een maatje naar binnen lopen- gaan we met alle kinderen donderdagmiddag oefenen.  Dat betekent dat u 

vrijdag na de intocht niet mee hoeft uw kind in school te brengen.  

 

Dan nog een tweede belangrijke instructie: de kinderen staan altijd vooraan. Dat betekent dat alle ouders 

achter de groepen staan. Dus uw jongste kind kan bovenop de schouders, maar achter de groepen.  

 

Wat: feestelijke intocht Sint en Pieten per boot (huh?) 

Wanneer: vrijdag 2 december 

Waar: pleintje naast school 

Hoe laat: 8.20uur 

Hoe: kinderen voor en volwassenen achter, groepen bij elkaar 

Zangvolume: Allen → uit volle borst 

Daarna: bezoek Sint en VeegPieten in school 

School uit: 14.30uur 

5 dec: gewone schooldag 

6 dec: lekker uitslapen → school start 9.30uur 

 

Wij kijken enorm uit naar het bezoek van Sinterklaas en de Pieten en hopen natuurlijk dat zij een fijne dag bij 

ons op school hebben. Het wordt genieten! Tot vrijdag! 

 

Met vriendelijke groet, 

de Sintcommissie 


