Nieuwsbrief Sint Piterfeest op school – februari 2019
Dag:
Woensdag 23 januari
Donderdag 24, di 29 en do 31 januari
Vrijdag 25 januari

Activiteit:
Sint Piterkalender voor de kinderen
Uitzendingen Sint Pitersjoernaal, via www.sintpiter.nl
Foarpriuwke Sint Piterfeest 2019

Vrijdag 1 februari

Swarte Pyt op school (geheim voor de kinderen)

Vrijdag 1 februari
Vrijdag 1 t/m dinsdag 5 februari
Woensdag 6 februari
8, 9, 12, 14, 15 en 16 februari
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 9 februari
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Woensdag 13 februari
Woensdag 13 of donderdag 14 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
Zaterdag 16 februari
Donderdag 21 februari
Donderdag 21 februari

Sint Piterbeurs, opsetaksje, Sint Piterbingo
Listrinners komen langs de deuren
“Swarte Pyt yn ‘e sporthal” (14.15 tot 15.45 uur)
Mearke voor de volwassenen (19.30 uur)
Oankomst Sint Piter & Swarte Pyt
“Op besite by Sint Piter” in de Sint Piterkerk (0 t/m 3 jr.)
Mearke voor de kinderen
Mearke voor de kinderen
Familievoorstelling mearke (14.30 uur) (bijv. ouder + kind)
Inleveren versierde mandjes (groep 1/2)
Mearke voor de kinderen
Sint Piterdei op ‘e skoallen
“Keapsneon” & activiteiten en spelletjes in het dorp
Sint Piter syn jierdei
Útswaaie fan Sint Piter op It Grien (17.30 uur)

Listrinnen – 1 t/m 5 februari
Van 1 t/m 5 februari wordt de Sint
Piterlijstcollecte gehouden. De
opbrengst van deze collecte is
bestemd voor het hele Sint Piterfeest,
van aankomst tot uitzwaaien, voor alle
feestelijkheden binnen en buiten
school. We willen natuurlijk alle
listrinners alvast bedanken. Maar ook
u, als gulle gever, alvast heel erg
bedankt.
Ook dit jaar kunt u “stiper” (donateur)
worden van het Sint Piterfeest. In het
Middelpunt vond u een stiperskaart.
Met behulp van uw jaarlijkse bijdrage is het Sint Piterkomitee nog meer verzekerd het feest
jaarlijks te kunnen organiseren. Wordt u stiper, dan kunt u gebruik maken van een leuke
kortingsactie. Meer informatie leest u hierover op de stiperskaart.

Oankomstdei - 9 februari (groepen 1 t/m 4)
Op zaterdag 9 februari komt Sint Piter weer aan in
Grou. Traditiegetrouw wordt Sint Piter bij zijn
aankomst door de kinderen, hun ouders en andere
toeschouwers verwelkomd. Het is een van de
hoogtepunten van deze unieke Grouster traditie.
De kinderen verzamelen zich om 9.50 uur bij de
leerkracht buiten op het (grote) parkeerterrein van
Friesmastate. Om 10.00 uur gaan de kinderen in
optocht, met muziekkorps Apollo, naar de Nieuwe
Kade bij Oostergoo. Sint Piter en Swarte Pyt zullen
daar om 10.30 uur aankomen met de boot. Na het officiële welkom op It Grien (plein) gaan
Sint Piter en Swarte Pyt, de kinderen en Apollo in optocht door het dorp terug naar
Friesmastate. De optocht eindigt weer bij Friesmastate. De kinderen krijgen binnen nog een
lekkernij. Ouders halen buiten bij de ingang hun kind(eren) weer op.
Omdat het erg koud kan zijn in februari en we soms ook even moeten wachten en stil
moeten staan, zijn warme kleren heel erg gewenst! Kleed uw kind(eren) dus warm aan!!
Looproute naar de Kade: Friesmastate – Oostergoostraat – Troelstrawei – Hoofdstraat – It
Grien – de Kade.
Looproute van It Grien naar Friesmastate terug: It Grien – Hoofdstraat – Troelstrawei –
Oostergoostraat – Friesmastate.
Let op: er kunnen zich nog wijzigingen voordoen. Houd de schoolapp in de dagen
voor de aankomst goed in de gaten!
De kinderen worden begeleid door de leerkracht(en) van de groep en de aangewezen
hulpouders. Om het voor hen overzichtelijk en veilig te houden, vragen wij u om niet tussen
de kinderen in de optocht te gaan lopen. Meelopen op de stoep (op een afstandje) is
natuurlijk geen probleem! Het is niet de bedoeling dat niet-begeleidende ouders meegaan
achter het hek aan de kade (i.v.m. drukte, veiligheid en overzicht).
Mearke - 11, 12 en 14 februari (groepen 3 t/m 8)
Het mearke van dit jaar is “Firolien”. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 bezoeken het Mearke. Wij kijken ernaar
uit om hier weer met de kinderen naar toe te gaan.
Het Mearke is om 14.30 uur afgelopen. De kinderen zijn
dus later uit. De kinderen gaan met de leerkrachten
lopend naar het mearke toe. Houd hier ’s morgens al
rekening mee door uw kind geen fiets en geen tas (voor
een keertje geen bekers en bakjes, maar zakjes en
pakjes) mee te geven. Mocht uw zoon/dochter toch op
de fiets naar school komen, kan hij/zij teruglopen met de
leerkrachten en vanaf school op de fiets naar huis gaan.
Ouders/verzorgers halen de kinderen zelf bij Hotel
Oostergoo vandaan. De scholen informeren de BSO.

Het bezoekschema voor het mearke is:
Datum:
Groepen:
Maandag 11 februari
Nijdjip: groep 3 & 6/7
De Twa Fisken: groep 3/4C, 5/6C & 7/8C
Dinsdag 12 februari
Nijdjip: groep 4 en 5
De Twa Fisken: groep 3/4B, 5/6B en 7/8B
Donderdag 14 februari
Nijdjip: groep 7/8
De Twa Fisken: groep 3/4A, 5/6A en 7/8A
Versierde mandjes (groep 1/2) – woensdag 13 en donderdag 14 februari
Sint Piter brengt ieder jaar cadeautjes mee. Deze cadeautjes doet hij in een, door de
kinderen thuis, versierde mand (of doos). Wij vragen u:
- thuis een mand (of doos) te versieren,
- de naam van uw kind groot en duidelijk op de mand (of doos) te zetten,
- deze mand (of doos) op bovengenoemde datum in te leveren in de klas.
Sint Piterdei – vrijdag 15 februari
Op vrijdag 15 februari is het feest op de kinderopvang, peuterspeelzalen en de scholen. We
vieren dan de verjaardag van Sint Piter. Sint Piter en Swarte Pyt komen langs in alle
groepen.
Heeft uw kind op deze dag een afspraak bij bijv. de tandarts, informeer dan bij de leerkracht
van uw kind naar het bezoekschema van Sint Piter en Swarte Pyt.
Sint Piterfeest voor alle kinderen in Grou
Alle kinderen wonend in Grou zijn van harte welkom op het
Sint Piterfeest. Een aantal activiteiten worden georganiseerd
door de basisscholen. De kinderen van de beide scholen
worden automatisch betrokken bij het feest. Er zijn in Grou ook
kinderen die naar een school buiten Grou gaan. Deze kinderen
zijn natuurlijk ook van harte welkom op het Sint Piterfeest! Wij
nodigen de ouders graag uit om contact op te nemen met
OBS De Twa Fisken of CBS Nijdjip. Zij kunnen u verder op de
hoogte houden van de activiteiten die op de scholen plaatsvinden en welke mogelijkheden er voor uw kind zijn om hieraan
deel te nemen. Kent u ouders met een leerling op een andere
school? Tip hen om met een van de beide basisscholen contact op te nemen.
Sint Piternieuws, filmpjes, kleurplaten, enz
Op de vernieuwde Sint Piter website www.sintpiter.nl staat nog veel meer informatie over het
Sint Piterfeest. Natuurlijk het programma, maar ook filmpjes, verhalen, liedjes… die we ook
op school gebruiken. Leuk om eens te kijken/doen.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze altijd
stellen aan de leerkracht van uw kind.
Wij wensen u en uw gezin alvast een heel fijn
Sint Piterfeest toe.
Met vriendelijke groet,
CBS Nijdjip & OBS De Twa Fisken

