
 

10 november:  

dubbel feest: sint EN grootouderfeest! 

 

Het is feest, het is feest en het is nog nooit zo plezant geweest! 

Het sint en grootouderfeest begon nochtans minder goed. Sint was in paniek. Hij vond zijn pakjespiet 

nergens. Overal had hij al gekeken. De kinderen keken onder de bank, de grootouders onder tafel, 

maar nergens iemand te vinden.  

   

Na heel luid geroep kwam hij eindelijk wankelend tevoorschijn. Piet was doodmoe en had zich 

overslapen. Hij stond er helemaal alleen voor om alle pakjes in te pakken, te verdelen en rond te 

brengen. Sint bedacht hier een mooie oplossing voor. Er werden proeven uitgeschreven om 

flexijobbers aan te werven onder de aanwezige grootouders. Ontdek je onze kandidaten in de zaal?  

    

Op die manier konden 4 grootouders een tijdelijk ‘hulpcontract’ bij de sint verwerven.  

   



Hij kreeg ook hulp van onze kleuters die al dansend pakjes rond brachten. 

  

Voor de sint had de derde kleuterklas een echt                          

gedicht in gestudeerd.  

 

 

 

 

 

De tweede kleuterklas leerde piet nieuwe                                         
danspasjes aan.  
 

Kortom het was een prachtig feest dankzij de inzet van iedereen, ook wie vrijwillig instond voor het 

bedelen van koffie en versnaperingen. 

Natuurlijk bracht de sint ook wat lekkers mee voor groot en klein en heel veel geschenkjes. De 

vriendenkring had immers een groot geschenkenlijstje aan de sint doorgestuurd. 

    

In de namiddag waren onze kinderen van de lagere school 

aan de beurt. Enkele flinke bouwers in het eerste leerjaar 

hadden wel een heel speciale verrassing voor de sint klaar. 

Alle klassen hadden een lied en/of dansje voorbereid. De 

sint was hen daar dan ook heel dankbaar voor en beloonde 

iedereen met prachtige klasgeschenken. 

 

 



   

 

We vierden niet alleen de verjaardag van sint Maarten die dag, maar 

ook van twee leerlingen van het derde en vierde leerjaar: proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een onvergetelijke dag. Dank u sint en piet en tot volgend jaar! 

  


