Digitale Vergadering Raad van Pieten en Sint d.d. 6 november 2020
Verslag: Piet-Schrijver
Deelnemers: Zie Bijlage.
Na een wat rommelige start met een chaotische brainstorm zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Sinterklaas komt door de corona-pandemie helaas niet in vol ornaat met een grote intocht
naar Nederland.
a. Op sommige plaatsen zal hij worden vertegenwoordigd door hulpsinterklazen en
pieten uit de regio
b. Grote intochten van de hulpsinterklazen en pieten zullen niet plaatsvinden
2. Er zullen locaal en regionaal allerlei activiteiten worden georganiseerd door hulpsinterklazen
en invalpieten.
a. Hou de berichten in de gaten.
b. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van juffen en meesters, vaders en moeders, opa's
en oma's, vrienden, familie, alles om voor de kinderen een zo fijn mogelijk
sinterklaasfeest te organiseren.
3. Er zullen spelletjes worden bedacht, er kunnen gedichten worden gemaakt, liedjes geleerd,
tekeningen gemaakt.
a. Al deze activiteiten worden gecoördineerd door de Pieten van de RvPeS.
4. Als er geen geld voor cadeautjes is, worden creatieve ideeën aangedragen, uit de voeren
door dezelfde groep als bij punt 2a. Tip voor de ouders, enzovoort: Vergeet daarbij
kringloopwinkels of goede doelen winkels niet, en dergelijke.
5. Kinderen kunnen net als andere jaren brieven en tekeningen sturen aan Sinterklaas
a. Het adres is: Sinterklaas, Sinterklaashof 1, 5670 NA Nuenen
b. Als je antwoord wil, schrijf je afzender-adres erop en doe in de envelop een extra
postzegel (de kosten die Sinterklaas maakt zijn zo hoog dat de postzegels er niet af
kunnen)
c. De post moet wel voor 5 december binnen zijn.
6. Er komt een recept voor pepernoten, zodat kinderen ze zelf kunnen bakken.
a. Zie bijlage 2:
7. In een aantal plaatsen in Nederland kunnen kinderen naar huizen zoeken met sinterklaasversiering. Soms krijgen ze daarbij ook een verrassing.
8. Er komen een paar kleurplaten als bijlage3 bij dit verslag
9. In bijlage 4 komen een paar opdrachten die de kinderen kunnen uitvoeren.
10. Er komen in de loop van de weken nog extra bijlagen bij met spelletjes en opdrachten

