
Draaiboek Sinterklaas 
 
 
Versie Datum Opmerking 
1.0 17/05/2010 Eerste opzet 
2.0 22/01/2015 bijgewerkt 
3.0 24-03-2016 Bijgewerkt 
 
 

1. Tijd 
 
September/Oktober 
 
De Sinterklaascommissie bestaande uit leden van de OV en leerkrachten hebben de eerste 
vergadering. Hierin komt het volgende aan de orde 
1 de intocht: 
 Thema bedenken  en uitwerken op welke manier de Sint naar school komt. 

De thema’s van de afgelopen jaren zijn geweest: 
2009: op de motor; ander thema’s zijn geweest : brandweer, postpakket tandem 
2010: film van de inbreekpieten 
Evt afstemmen met Dorpshuis op welke manier de Sint in Nieuw-Roden wordt  
onthaald. 
2014: Sinterklaas kwam in een lelijke eend en de Pieten kwamen later aanlopen met 

badeenden van ongeveer 20 cm groot 
 
2 Sint en Pieten 
 Leerkrachten regelen Sint en Pieten. 
 Vergoeding Sint € 25 en Piet € 15 uit te betalen in VVV irischeque. 
 Afspraak maken met dorpshuis over huur kleding (door leerkracht). In 2014 heeft de 
OV zelf contact gehad met het dorphuis over de pakken (Reina Bouma). Denk er aan dat er 
ook van tevoren maillots bij de pakken gevraagd worden. Daarnaast contact met schminkteam 
om afspraken met hen te maken wanneer en hoe laat geschminkt moet worden.  Het is prima 
dat er iemand van het schminkteam de hele ochtend aanwezig is maar het werd wel als 
storend ervaren dat deze dame iedere keer ook in de sporthal aanwezig was. 
  
3 Kado’s 

Leerkrachten kopen cadeautjes voor de kinderen (t/m groep 4; €4-€ 5 per kind)  Vanaf 
groep 5 kopen de kinderen cadeaus voor elkaar. Verder kopen de leerkrachten per klas 
een klassenkado ter waarde van   € 22,50. 

 
4 Strooigoed (ongeveer 45 kilo 30 kilo pepernoten 15kg tum tum/schuimpjes) 
 De OV regelt het stooigoed voor 5 dec. 
 Strooigoed in plastic bekkertje voor de kinderen 
 Stooigoed in de zak van Zwarte Piet 
 Ranja 

Attentie/strooigoed als rommelpiet geweest is 
 Chocolade letter voor de leerkrachten 

Navraag door 1 commissielid naar dieetkinderen zodat deze kinderen ook iets lekkers 
krijgen. 
 

November 
 



Lokatie voor kleden en schminken van Sint en Piet regelen (dorpshuis)dit jaar was dat om       
7 uur. Kleding dorpshuis kan tegen een geringe vergoeding € 25 gebruikt worden alsmede 
contact leggen met het schminkteam. Tijdstip bespreken met betrokkene.(door leerkracht) 
 
Leerkrachten zorgen ervoor dat het grote boek minimaal 1 week van tevoren klaar is. Dit was 
in 2014 niet of te laat geregeld.  
 
Rooster voor 5 december opstellen (van hoe laat tot hoe laat is de Sint in welke groep) 
 
Evt voorbespreking met Sint regelen 
 
Fotograaf regelen 
 
Geluidsinstallatie 
 
Pleinindeling; op welk plein wordt de Sint onthaald. 
 
Stukje voor in de info 
 
In 2014 is er voor het eerst een andere opzet geweest. De groepen 1 tot en met 4 gingen per 
groep naar de gymzaal toe. De kinderen gingen eerst zitten en vervolgens kwam Sinterklaas 
met de Pieten binnen. Omdat “het boek” dit jaar niet goed orde was kwam dit niet goed uit de 
verf. Mens was zoekende wat er gezegd moest worden. Er was ook maar van 1 klas 2 
kinderen die een dansje gingen doen. Dus daar moet beter over nagedacht worden. De opzet 
was verder prima en heel geslaagd. Voor de kinderen was het ook veel ontspannener dan 
anders en er was voldoende tijd om te spelen.  
 
 

2. BOODSCHAPPEN 
 

We hadden dit jaar 7 banketletters 3 voor bij de koffie en de rest voor mensen die 
meegeholpen hadden zoals de politiemannen die de pieten kwamen brengen. 
Voor in het vak hadden we chocoladelolly’s 
6 flessen ranja (kijk even hoeveel er nog is) 
Voor elke leerkracht een chocoladeletter  denk ook aan Harry Oolders, Lammert, Antje en evt 
Stagiaires die op die dag werken. 
 

3. CHECHLIST 
 

Checklist 
 
 

Vaststellen commissieleden    
Datum 1 vergadering      

Thema       

Vervoer      

Wie worden Sint en Piet    



Kleding regelen     
Navraag dieetkinderen/allergie e.d.    

Snoep kopen      
Bekertjes /Ranja nog aanwezig   

Iets lekkers in het bureauvak    

Stukje voor de info     

Tijdsschema’s      
Schminkers e.d     
Fotograaf      
Geluidsinstallatie     
Programma doornemen met Sint en Piet  
 

Rietjes                                                  
 
In 2015 is voor dezelfde opzet gekozen als 2014 dus Sinterklaas en de Pieten in de gymzaal 
voor de groepen 1 t/m 4. Er is dit jaar een nieuw rood Sinterlaas boek gekocht en bijgewerkt 
door juf Marleen. Volgend jaar alert op zijn dat dit boek weer wordt bijgewerkt. Kinderen en 
leerkracht waren positief over deze dag. 
Let op voor 2016 dient er een nieuwe Sinterklaas geregeld worden en tevens de 2 pieten 
stoppen ermee. Derde man dit jaar was de broer van juf Renate. Hij is bereid het nog een keer 
te doen. Meisjes die er waren als Piet waren te verlegen Voor 2016 niet weer vragen. 
Op tijd beginnen met zoektocht naar geschikte Sint en Pieten. 
Opa Jansen is in 2015 ook weer langs de klassen geweest met accordeon. Iemand van de OV 
loopt met hem. Opmerking van juf Patricia is gekomen dat groep 4 eerder aan de beurt is wat 
opa Jansen betreft. Groep moest eerst lang wachten tot ze naar de sporthal konden en daarna 
kwam opa nog. Dus beginnen met groep 4 volgend jaar. 
 
 
 
Sinterklaas is in 2015 met ambulance. Voorafgaand aan het feest is er een filmpje gemaakt op 
school door Paul Kamp over pieten die op school aan het rommelen waren en een Piet die van 
de trap viel en met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht . Hilarisch was dit.  
Ambulance was geregeld via Klaas Regien. 
 
In 2016 eventueel Sinterklaas met een bus laten aankomen. Marcel weet iemand die een oude 
bus en vanaf volgend jaar ook in de wintermaanden kan rijden (kon in 2015 niet 
verzekeringstechnisch). 

 
 
 


