
Sinterklaas in Nederland 
 
Scenario Anne Frankschool december 2002  
Commissie: Marije Bouma en Janneke van Kammen 
 
Verhaal: De boot gemist 
 
Samenvatting: 
Zwarte Piet mist de boot naar Nederland. Hij heeft echter een groot aantal pakjes bij 
zich die bestemd zijn voor de kinderen van de Anne Frankschool. 
Hij besluit zelf de reis te ondernemen en beschrijft in brieven aan school wat hij 
onderweg allemaal meemaakt. Zijn reis voert hem van Pamplona, door de Pyreneeën, 
grotten in Frankrijk naar Parijs. Vervolgens komt hij in aanraking met de Belgische 
douane, reist door naar Manneke Pis in Brussel en komt vanuit Brussel aan in 
Hellendoorn. Dit is zijn laatste stop in Nederland. Vanuit deze locatie komt hij de 
volgende dag op school aan waar het verhaal wordt afgerond. 
 
Organisatie: 
 
Het project begint op:  
Maandag 18 november 2002. 
In de hal hangt een grote kaart waarop de reis van Piet te volgen is. Het zou mooi zijn 
als groep 4b op bepaalde dagen naar het hoofdgebouw komt om op de kaart te kunnen 
kijken. 
Alle kinderen zien dit bij de binnenkomst. Er hangt een brief bij. Van deze brief zal 
meneer Said een kopie bezorgen in alle klassen. 
Aanleren couplet 1 en 2 van lied: De zwerftocht van Piet 
 
Woensdag 20 november 2002; Er hangt weer een brief. Bij de kaart staat een fiets 
met een pakje op de bagagedrager. 
In de hal komt een brievenbus omdat het verhaal hierom vraagt. 
Meneer Said zal de brief weer in de klassen bezorgen. 
 
Vrijdag 22 november 2002; De derde brief hangt er! 
In de hal komt nu een grot met ijspegels. 
 
Maandag 25 november 2002; Alweer een brief! Bij de kaart vliegt een vliegtuig en 
staat er een schoen. De vlag van Frankrijk hangt erbij. 
 
Woensdag 27 november 2002; De vijfde brief. Bij de kaart komt een Eiffeltoren. In 
de fietsmand liggen croissants, wijn, stokbrood. 
Vandaag mag iedereen zijn of haar schoen zetten in de klas. 
Aanleren couplet 3 en 4 van het lied. 



Vrijdag 29 november 2002; Brief nummer zes. Deze brief wordt weer bezorgd door 
meneer Said. Tijdens de Pietenmorgen voor groep 1 en 2 wordt de brief voorgelezen in 
een speciale hoek die tijdens de Pietenmorgen, bij de landkaart komt. 
De vlag van Belgie komt erbij. Samen met een friet. 
 
Maandag 2 december 2002; Brief 7 hangt bij de kaart. Alle kinderen krijgen een hele 
kleine maar toepasselijke traktatie. Bij de kaart komt een beeldje van Manneke Pis. 
 
Woensdag 4 december 2002; De laatste brief. Deze keer vanuit Hellendoorn. Bij de 
kaart zal wat Hellendoorn promotiemateriaal komen te hangen. 
Maar Piet is er nog niet met alle cadeautjes……….zal hij wel op tijd arriveren???????? 
Aanleren couplet 5 en 6 van het lied. 
 
Donderdag 5 december 2002;  
 
Feest op school. 
 
Maar Piet is er nog niet. 
Alle kinderen gaan na aankomst in de klassen met de groep naar de Sanstraat via de 
hoofdingang. Hier stelt iedereen zich op. 
 
Sint en 1 Piet arriveren met een auto. Voor de auto aan loopt “Baantjer”. Bij school 
klinkt Baantjer-muziek. Rondom de auto lopen de Ouderraad Pieten te zoeken. Een 
aantal Pieten hebben een vergrootglas bij zich. Anderen kijken overal op, in en onder. 
Sint gaat met een Piet door de hoofdingang naar binnen. De kinderen lopen via het 
paadje naar het plein. 
De kinderen verzamelen zich op het schoolplein om het podium heen. De kleineren voor 
de groten meer naar achter. Daarachter de ouders. 
Sint, Piet en Baantjer lopen naar het podium toe vanuit school. Peter Sipkes vangt 
iedereen op. Hij vraagt of de ene Piet nog steeds niet terecht is. Sint informeert bij 
Baantjer of er al schot in de zaak zit maar ook Baantjer kan geen uitsluitsel geven. 
Ineens hoort iedereen een sirene………….. 
Met loeiende sirene komt vervolgens Piet in een politiewagen aangereden naar het 
schoolplein. Gelukkig heeft hij de ontbrekende pakjes bij zich. 
Iedereen zingt het lied over de zwerftocht van Piet. 
 
Gelukkig. Het feest kan beginnen. Piet is er met de cadeautjes! 
 
 
 
 
 
 
 



Programma in de klassen 
 
08.40 uur:   Aankomst Sinterklaas 
08.55 uur:   Ontknoping van het verhaal 
09.00 uur:   Lied zingen 
09.05 uur:   Naar de groepen 
09.10 uur:   Sint kan zich met Pieten even opfrissen 
09.15 – 09.40 uur:  Groep 1 en 2 b: Hilda Luth 
09.40 – 10.05 uur:  Groep 1 en 2 c: Janny Hoeve 
10.05 – 10.15 uur:  Pauze 
10.15 – 10.40 uur:  Groep 1 en 2 d: Marije Bouma 
10.40 – 11.05 uur:  Groep 1 en 2 a: Janneke van Kammen 
11.05 – 11.30 uur: Groep 3  
11.30 – 12.00 uur: Groep 4 
 
Voor het ochtendprogramma geldt het volgende: 
De kleutergroepen krijgen een bezoekje van 25 minuten. Dus iets korter dan andere 
jaren. De groepen zijn dan ook nog niet zo groot. 
Dit is ten gunste gegaan van groep 3 en 4. Deze groepen moeten echter wel samen een 
programma bedenken en uitvoeren. Dit kan evt. in de gymzaal. 
 
13.15 – 13.45 uur: Groep 5 en 6 
14.00 – 14.30 uur: Groep 7 en 8 
 
Voor het middagprogramma geldt het volgende: 
Er komt een goed programma met afwisseling. 
Een van de leerkrachten van de groepen is de ceremoniemeester en praat het geheel aan 
elkaar. 
Als men het niet ziet zitten, blazen we een onderdeel van het middagprogramma af. 
Het moet voor iedereen leuk blijven.  
 
We zouden willen zeggen: Maak er iets leuks en verrassends van. 
De aanzet hebben wij al gegeven. 
 
Succes! 
 
Belangrijke data 

• 18 november start project 
• 27 november: schoen zetten 
• 29 november: Pietenmorgen voor groep 1 en 2 
• 5 december: Sinterklaas op school 

 
Marije en Janneke 
 



Organisatiepunten 
 
 Actiepunt Verantwoordelijken Gereed 
1 Sinterklaas vragen Janneke         x 
2 Pieten vragen Marije  
3 Baantjer vragen Marije  
4 Kaart maken voor hal Marije  
5 Brieven maken  Janneke  
6 Contact ouderraad Janneke  
7 Kadootjes Janneke i.s.m. leerkrachten        x 
8 Schoenkadootjes Janneke i.s.m. leerkrachten        x 
9 Programma en verhaal Janneke  
10 Brieven beantwoorden Bovenbouwgroepen  
11 Baantjer-muziek Janneke  
12 Attributen bij kaart Janneke en Marije  
13 Politieauto regelen Janneke  
14 Auto voor Sint en Piet Ouderraad  
15 Schmink etc. Ouderraad  
16 Pepernoten en strooigoed etc Ouderraad  
17 Pietenpakken/Sintpak Janneke en Marije  
18 Schminkadres Janneke  
19 Eten tussen de middag   
20 Manneke Pis dropjes voor 

iedereen 
Janneke  

21 Ontvangst Sint bij school Peter  
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
 
 
 
Wie helpt ons om de volgende zaken te verzamelen: 
• Vlag van Spanje 
• Vlag van Frankrijk 
• Vlag van België 
• Vliegtuigje 
• Eiffeltoren – beeldje o.i.d. 
 


