25 september, Helmond

Beste,
Deze piet heeft al een tijdje een idee
Help jij haar hiermee?
Ze wilt een zogenaamde Suprise-Brigade oprichten
Wat dat precies is zal ze hieronder toelichten

Nog een paar weken wachten en dat komt de goedheiligman Nederland binnen varen. Voor de
kinderen van groep 5 tot en met 8 breekt een spannende tijd aan: “Wie heeft mijn lootje, wat
voor een surprise krijg ik en zit er iets in wat op mijn lijstje stond?”.
Vorig jaar had ik thuis een verdrietig kind, hij had veel tijd in de surprise gestoken en kreeg een
surprise terug die bestond uit een doos en een gedicht van 1 zin.
Niet alle ouders zijn bekend met de Nederlandse traditie rondom Sinterklaas en niet alle
kinderen krijgen hulp bij het maken van hun surprise en gedicht. Daarom wil ik dit jaar de
Suprise-Brigade oprichten. Deze is speciaal voor de leerlingen van KC de Rakt, Talentrijk en
OBS de Straap en vindt plaats op de maandagen 19, 26 november en 3 december.
Op 19 en 26 november wordt er gewerkt aan de surprise en zijn er ‘hulppieten’ en materialen
aanwezig. Op 3 december zijn er ‘rijmpieten’ om de kinderen te helpen bij het schrijven van een
gedicht. Om deel te kunnen nemen, schrijven de kinderen zich in en er wordt van ze verwacht
dat ze alle drie dagen komen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om de Surprise-Brigade te kunnen laten slagen. Ik zoek
namelijk nog het volgende:
● Een ruimte waarin de kinderen aan de slag kunnen
● Een ruimte waar de surprises kunnen drogen
● Materialen zoals scharen, lijm en kwasten die ik kan lenen
● Mensen die graag de kinderen willen helpen bij het maken van hun surprise en gedicht.
Mocht er iemand materialen over hebben zoals verf, dozen en ander knutselmateriaal, dan is
dat ontzettend welkom. Ik hoor graag van jullie!
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