
Verhaallijn Sinterklaas MLKingschool 2009 

 

Brief 1 (week 47): Sinterklaas vraagt aan de kinderen of er een paar pieten op school mogen logeren 

omdat ze dit jaar allemaal mee wilden naar Nederland. Er is niet genoeg plek voor alle pieten in het 

kasteel dus of ze in de aula op het podium mogen slapen. De school zal er geen last van hebben 

omdat de Pieten al vroeg op pad zijn. 

Op het podium liggen 3 slaapplekken van de Pieten. Een paar keer is er iets anders te zien op het 

podium. Een pietenpak aan de waslijn, onopgemaakte bedden enz. zodat het net is  of de Pieten er 

echt geslapen hebben. 

Brief 2 (week 48): Sinterklaas vraagt de kinderen aan de directie te vragen of ze een camera kunnen 

plaatsen zodat Sinterklaas er achter kan komen of de Pieten zich netjes gedragen tijdens hun 

logeerpartijtje. Of de kinderen dan, door middel van tekeningen en brieven, aan Sinterklaas willen 

laten weten of de Pieten niet stout zijn geweest. Deze brieven en tekeningen kunnen ze dan weer in 

de Sint-brievenbus doen die in de aula staat. 

Er word een filmpje gemaakt waarop te zien is dat 3 pieten s’ avonds op school komen na een lange 

dag werken en voor ze gaan slapen nog wat kattenkwaad uithalen. Wanneer ze willen gaan slapen 

ligt er een cadeautje onder hun deken van Sinterklaas…. Een nieuwe pyjama. Deze trekken de pieten 

aan en gaan daarna lekker slapen. Dit filmpje zal dan weer bekeken worden door de groepen. 

Brief 3 (week 49): Sinterklaas bedankt de kinderen voor alle brieven en tekeningen en zegt dat de 

Pieten ondanks wat kattenkwaad toch wel lief zijn geweest. Als dank mogen de kinderen hun schoen 

op school zetten. Sinterklaas zegt dat hij zin heeft in 4 december en houd het nog even spannend 

hoe hij aankomt….. 

HET GROTE FEEST: 

Alle kinderen verzamelen zich op het schoolplein bij hun leerkracht. Ze staan allemaal in spanning te 

wachten en er gebeurd maar niks, totdat……. er drie Pieten vanuit de aula in hun pyjama naar buiten 

komen rennen. Dit zijn de Pieten die op school hebben gelogeerd en hebben zich vandaag verslapen. 

En nu…. Deze Pieten zouden immers Sinterklaas ophalen….. Vanuit de verte komt een hoop lawaai en 

getoeter en komt er een taxi-busje het schoolplein oprijden, met hierin uiteraard Sinterklaas en de 

rest van zijn Pieten. Welkomst woord van de directie volgt en Sinterklaas meldt dat hij maar een taxi 

heeft gebeld aangezien de Pieten te laat waren. 

Eind goed, al goed… het feest kan beginnen!!!!! 

 


