
Sinterklaasfeest op de Anne Frankschool 
 
De bange Zwarte Piet 
 
Op 12 november beginnen we met een verhalencyclus rondom een bange Zwarte Piet. 
Wat is n.l. het geval? Piet Marco heeft de PABO gedaan (Pieten Algemene Basis 
Opleiding). Tijdens de stageperiode heeft Piet een aantal nare ervaringen met kinderen 
gehad. In groep 8 werd hij bekogeld met pepernoten, in groep 6 uitgescholden voor 
Dombo en in groep 2 werd hij geknepen. Daardoor is hij nu erg bang voor kinderen 
geworden. Nu is juist hij uitgekozen door Sinterklaas om in Hoogkerk de pakjes te 
bezorgen en de Anne Frankschool te bezoeken samen met Piet Pedronella en 
Sinterklaas.  Zal hij nu komen? En hoe zal het gaan? 
 
De ontwikkelingen laten zich raden. 
Het is de bedoeling dat de kinderen de Pieten op hun gemak gaan stellen door een 
briefwisseling. 
De Pieten zullen ’s nachts wat bezoekjes brengen aan de school om langzamerhand wat 
te wennen aan de kinderen. 
 
Dit is zo ongeveer wat we hebben bedacht. 
 
In de hal komt een tentoonstelling waar het accent ligt op de bange Piet. Daar komt ook 
een brievenbus te staan voor de briefwisseling tussen kinderen en Pieten. Ook in de 
dependance moet een kleine tentoonstelling komen. Wil iemand daar voor zorgen? Graag 
overleg met de commissie. 
Bovendien komt er voor de jongste groepen een soort kalender zodat iedereen goed in 
de gaten kan houden hoe lang het nog duurt voordat Sinterklaas op school komt, hopelijk 
met Pieten. 
 
Houd de volgende data goed in de gaten: 
 

• Start op vrijdag 12 november 2004:  Verhaal 1 
• Zaterdag 13 november 2004:   Sinterklaas komt aan in Nederland 
• Maandag 15 november 2004:  Verhaal 2; Brief van Sinterklaas 
• Maandag 22 november 2004:  Verhaal 3; Brief van Sinterklaas 
• Donderdag 25 november 2004:   Video in de klassen van het bezoekje 

dat de Pieten aan onze school hebben gebracht 
• Vrijdag 26 november 2004:   Pietenmorgen voor groep 1 en 2 
• Maandag 29 november 2004:  Verhaal 4; Brief van Sinterklaas 
• Woensdag 1 december 2004:   Schoen zetten voor alle kinderen 
• Vrijdag 3 december 2004:    Sinterklaasfeest op school 
• Vrijdag 3 december 2004: 07.45 uur;  Klaarzetten podium, geluidsinstallatie  

 
 
 



De brieven zullen beantwoord worden door de kinderen van de bovenbouwgroepen 
volgens het volgende schema: 
Groep 1/2 a en b  Groep 6 
Groep 1/2 c en d  Groep 7 
Groep 1e    Groep 8b 
Groep 3   Groep 5/6 
Groep 4a en b  Groep 8a 
De onderbouwgroepen moeten zorgen dat overal duidelijk namen en klassen opstaan. 
De bovenbouw probeert een beetje leuk te reageren. Misschien moeten leerkrachten 
wel een beetje een oogje in het zeil houden. 
 
Programma Sinterklaasfeest 3 december 
 
08.30  08.45  Alle groepen bij de hoofdingang om de Sint en Pieten te  
    verwelkomen.  
08.45  09.00  Sint en Pieten arriveren op plein bovenbouw 
09.00  09.15  Welkom op het podium door de directeur 
09.15  09.20  Iedereen naar de groepen 
09.20  09.35  Groep 1 en 2 a 
09.40  09.55  Groep 1 en 2 b 
10.00  10.15  Groep 1 en 2 c 
10.15  10.30  Sint en Pieten hebben pauze 
10.30  10.45  Groep 1 en 2 d 
10.50  11.05  Groep 1 e 
11.10  11.30  Groep 3 
11.30  12.00  Groep 4 a en 4 b in het speellokaal hoofdgebouw 
 
13.30  14.00  Groep 5, 5/6 en 6  samen in de hal 
14.00  15.00  Sinterklaas bezoekt met de Pieten groep 7, 8a en 8b 
     
Knutselopdracht voor alle groepen 
 
We vragen van de groepen het volgende: 
Maak iets wat je op de deur/in de hal kan hangen. Het moet iets 
leuks/liefs/geruststellends zijn voor de bange Pieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intocht van Sinterklaas 
 
Het volgende is de bedoeling: 
 
Om 08.30 verzamelen alle kinderen (ook de dependance) zich samen met de groep aan de 
straat. 
Even later klinkt er een eindje verderop een knal, het liefst met rook. 
Dan komt om de hoek van de dependance een auto ambulance met daarop de “kapotte” 
auto van Sinterklaas. De Sint en de Pieten zitten hier in. 
De ouderraad-Pieten lopen om de auto heen met sleutels, schroevendraaiers, etc. 
Sint stapt uit bij de school en gaat naar het podium. 
 
Daar neemt de directeur de leiding vanaf het podium en vraagt aan Sint waar de Pieten 
blijven. 
Deze zitten nog in de auto. 
Een aantal leerkrachten halen de Pieten over om toch te komen en niet bang te zijn. 
 
We zingen een paar Sinterklaasliedjes. Eerst heel zacht en later harder. Zo zorgen we 
dat de Pieten niet bang meer zijn. 
 
In de klassen doen de Pieten in elke onderbouwgroep in het begin nog bang maar even 
later is dat over omdat ze gerustgesteld zijn dat de kinderen allemaal toch best aardig 
zijn en geen rare dingen doen. 
 
Materialen 
Op de kast in de personeelskamer komt weer een map met ideetjes te liggen die je 
misschien kunt gebruiken in je klas. 
 
Belangrijk is het volgende: 
Er zitten ook materialen en gegevens in van datgene dat de televisie uitzendt rondom 
Sinterklaas en hun verhaal zodat je daar in de klas op aan kunt sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 



De bange zwarte piet. 

 

 

  Vrijdag 12 november 2004  

Het is slecht weer. De regen valt met bakken uit de hemel en het waait 
erg hard. Maar daar hoog in de bergen, staat een mooi kasteel waar het 
heel fijn en warm is. Overal branden kaarsjes en lampen, en in 
verschillende kamers brand een lekker warm vuur in de openhaard. 
Het is het huis van Sinterklaas. Hij woont hier met al zijn Pieten en 
natuurlijk met zijn trouwe schimmel.  

Sinterklaas en de Pieten hebben het allemaal erg druk. Het duurt nu 
niet lang meer, totdat ze weer naar Nederland mogen. Daar wachten al 
die lieve kinderen, die erg lief zijn geweest dit jaar.   

De Pepernoot Pieten zijn begonnen met het bakken van strooigoed. De 
Inpak Pieten pakken de cadeautjes mooi voor jullie in. En de Wegwijs 
Pieten zoeken de route uit, waarlangs ze moeten varen. Zo heeft 
iedereen zijn eigen taak.   

Ook in de gymzaal is het erg druk. De Acrobaat Pieten zijn druk aan 
het oefenen met koprollen en bokje springen. Normaal gesproken zijn 
hier ook de Pieten druk aan het trainen, die misschien de cadeautjes 
mogen rondbrengen.  

Maar nu even niet! Al deze Pieten zitten in een grote kring om 
Sinterklaas heen. Ze zijn allemaal erg zenuwachtig, want Sinterklaas 
gaat zo meteen vertellen wie ermee mogen naar Nederland, om pakjes 
te gaan bezorgen en wie mee naar de scholen mogen. Alle Pieten willen 
dat wel, want wat is nou leuker dan cadeautjes te brengen bij al die 
kinderen? En het allerleukste is toch om een bezoekje aan een school te 
mogen brengen. 

Sinterklaas zit op zijn grote stoel. Hij haalt de lijst te voorschijn met de 
namen van Pieten die mee mogen naar Nederland.  “Mooi”, zegt 
Sinterklaas. “Als jullie er allemaal zijn, dan kan ik beginnen met het 
opnoemen van de namen.” De spanning stijgt in de zaal. En daar komen 
de namen van de Pieten die mee mogen. Wat willen ze allemaal graag 
mee. Behalve de kleine Marco! Hij hoopt dat zijn naam niet wordt 
genoemd. Hij is nog maar net van de PABO af. (Pieten Algemene Basis 
Opleiding) en kan dit jaar voor eerst mee naar Nederland. Maar hij wil 
eigenlijk helemaal niet! Wat is er aan de hand? 



 

Vorig jaar mocht Marco stage lopen op een school. Hij vond het 
fantastisch! Wat voelde hij zich groot! Maar toen hij in groep 8 was 
gooiden de kinderen pepernoten naar hem en in groep 6 was iemand die 
hem uitschold voor Dombo en in groep 2 was een kind die hem zomaar 
een tik gaf……………….wat is Marco daar van geschrokken. En nu zou 
hij dan een paar weken naar Nederland moeten………………….O, als 
Sinterklaas hem nu maar oversloeg, dan kon hij nog een jaartje rustig 
in Spanje oefenen………… 

“Marco. Jij mag dit jaar voor het eerst mee naar Nederland, zegt 
Sinterklaas. Jij mag in Hoogkerk pakjes rondbrengen en…………mee 
naar de Anne Frankschool. Is dat nu niet een leuke verrassing? Ben je 
nu niet blij?” 

Marco schrikt op. “Oh nee, nu moet ik mee naar Nederland om 
cadeautjes rond te brengen en naar school”, denkt Marco. “Als ik nu 
vertel, dat ik niet durf, dan lacht iedereen mij uit.” Ik moet nu echt 
kiezen: of Sinterklaas vertellen dat ik niet mee durf, of meegaan en 
maar hopen dat het goed gaat en de kinderen me niet meer plagen. Wat 
zal ik doen? Ik weet het al ik zeg niets en doe dan net of ik gewoon 
meega naar Nederland. Ik kan me altijd nog bedenken. 

Of Marco ook echt in Nederland aangekomen is en bij jou cadeautjes 
komt langsbrengen is nog de vraag. We wachten af en we houden jullie 
op de hoogte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verhaal 2: Brief van Sinterklaas  Maandag 15 november 2004 

Beste kinderen van de Anne Frankschool, 

Ik ben in Nederland aangekomen. Jullie hebben dat vast allemaal 
gezien voor de televisie. Het was een lange reis en ik ben blij dat 
ik er weer ben. Jullie ook , denk ik. 

Ik heb alleen een probleem. In Spanje heb ik de Pieten 
aangewezen die me mogen naar Nederland. Ik heb ze ook verteld 
waar ze kadootjes rond mogen brengen en wie mee mogen naar de 
scholen. 

Voor jullie school had ik Piet Marco en Piet Pedronella 
uitgekozen. Nu is het probleem alleen dat Piet Marco niet 
durft……..Hij is bang voor……………….kinderen. Hij is 
eens eerder in Nederland geweest en toen hebben kinderen hem 
met pepernoten gegooid, uitgescholden en geslagen. En als piet 
Marco niet gaat, wil Piet Pedronella ook niet mee. Dan moet ik 
dus alleen naar jullie school komen.  

Nu heb ik iets bedacht. Als jullie nu met jullie klas een brief 
schrijven naar de beide Pieten en vertellen dat ze niet bang voor 
jullie hoeven zijn. Misschien helpt dat een beetje. Ik heb dat ook 
al gezegd maar dat willen ze niet geloven. Willen jullie dat voor 
mij doen? Je mag natuurlijk ook zelf een briefje of een kaartje aan 
de Pieten sturen.  

In de hal van jullie school staat een brievenbus waar je de post in 
kan doen. Er is een bus voor de Pieten en ook een voor mij. 

Misschien hebben jullie nog tips zodat de Pieten wat minder bang 
worden? 

Ik hoor het wel. Ik wens jullie veel succes! 

 

Groeten van Sinterklaas 



Verhaal 3: Brief van Sinterklaas Maandag 22 november 2004  

Lieve kinderen van de Anne Frankschool, 

Wat hebben jullie goed je best gedaan met al die ideetjes. Aan 
jullie ligt het niet maar hoe komen de Pieten daar nu achter? 

Van een van de kinderen kreeg ik het volgende idee: 

Laat de Pieten eens ’s nachts op school komen als ze toch op de 
daken bezig zijn. Dan kunnen ze heel langzaam wat wennen. De 
kinderen zijn er niet maar wel hun spullen, de stoeltjes, de 
tafeltjes en zo. Kunnen de Pieten meteen alle mooie werkjes zien 
die al gemaakt zijn. 

Dat vindt Sinterklaas nou een goed plan. De Pieten komen deze 
week dus een keer op school om eens rond te kijken.  

Samen moeten we de Pieten maar een beetje helpen. Zorgen jullie 
voor een lieve ontvangst voor de Pieten, lieve briefjes helpen 
misschien ook wel wat. 

Bedankt voor jullie hulp. 

 

Groeten van Sinterklaas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verhaal 4: Brief van Sinterklaas Maandag 29 november 2004 

 

Lieve kinderen van de Anne Frankschool, 

Nou heb ik ook wat! Stuur ik de Pieten naar jullie school, komen 
ze in de hal, zien ze al die enge dingen staan: spoken en zo. 

De Pieten schrokken zich dus een hoedje. Dat hebben jullie 
allemaal kunnen zien op de videofilm. 

 Nu weet ik niet waar de Pieten banger voor zijn, voor jullie, de 
enge dingen in de hal of de scheldwoorden die op het briefje 
stonden…………….maar goed, ik heb ze getroost. In de 
klassen waren de Pieten trouwens niet bang, daar hingen zo veel 
leuke en lieve werkjes, bovendien krijgen de Pieten zulke leuke 
brieven van jullie……..ik geloof dat het toch wat begint te 
helpen.  

Ik heb de Pieten de volgende opdracht gegeven: Ga op 1 december 
nog eens naar de Anne Frankschool en stop die nacht in alle 
schoenen een kleinigheidje. Ik hoop maar dat het goed gaat want 
anders moet ik komende vrijdag helemaal alleen naar school en 
heb ik geen Pieten voor de staf, het boek en zo. 

Dat zou erg lastig zijn, ik kan eigenlijk niet zonder  
Pieten……… 

Nou lieve kinderen, laten we hopen dat het goed gaat en dat de 
Pieten niet meer zo bang voor jullie zijn. Helpen jullie hen weer 
een beetje mee? 

Ik hoop dan maar dat ik kan zeggen: tot vrijdag! 

 

Lieve groeten van Sinterklaas. 
 


