Sint Piterfeest op school – februari 2021
Dag:

Activiteit:

Ma 8 t/m vrij 12 febr.
Di 9 en do 11 febr.
Za 13 febr.
Ma 15 t/m za 20 febr.
Woe 17 of do 18 febr.
Vrij 19 febr.
Zo 21 febr.
Zo 21 febr.

Listrinners komen langs de deuren
Uitzendingen Sint Pitersjoernaal, via www.sintpiter.nl en social media
Noflike Sint Piterjûn
Aldemar’s lettertocht
Inleveren versierde mandjes (groep 1/2)
Sint Piterdei op school
Sint Piterkerkdienst, 9.30 uur (online)
Sint Piter syn jierdei: uitzwaaien van Sint Piter en Aldemar.

*Vetgedrukte activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de scholen.

Opsetaksje groep 1 t/m 5
Omdat de meeste winkels dicht zijn verloopt de opsetaksje anders dan
voorgaande jaren. Dit jaar maken de kinderen op school een schoen van
papier. Deze schoen blijft op school staan. Aldemar weet hier vast wel raad
mee… 😉

Oankomstdei
Hoe de aankomst van Sint Piter dit jaar zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Het wordt natuurlijk
anders i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus. Updates hierover zijn te zien op de website en
in het Sint Pitersjoernaal.

Versierde mandjes (groep 1/2) – 17 en 18 februari
Sint Piter is al onderweg naar Grou. Natuurlijk hopen wij dat hij kan komen en voor iedereen
cadeautjes meebrengt. Deze cadeautjes doet hij altijd in in een, door de kinderen thuis, versierde
mand (of doos). We willen u daarom ook dit jaar vragen:
- 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 17 of 18 februari in te leveren in de klas.

Sint Piterdei – 19 februari
Wij hopen natuurlijk dat Sint Piter en Aldemar vandaag de kinderopvang, peuterspeelzalen en de
scholen bezoeken. U zult begrijpen dat het dit jaar dan wel een andere viering wordt. De viering met
de groepen zal dit jaar dan in de gymzaal plaatsvinden, zodat er voldoende afstand gehouden zal
worden tussen Sint Piter, Aldemar en de kinderen. Alle groepen zullen dan om de beurt bij Sint Piter
op bezoek gaan.
Met Sint Piter en Aldemar is afgesproken dat zij zich, voorafgaand aan het bezoek aan de scholen, op
corona zullen laten testen. Bovendien zal er geen fysiek contact zijn met de kinderen en de
leerkrachten en worden de RIVM-regels in acht genomen.
Mocht Sint Piter toch niet komen, willen wij natuurlijk op vrijdag 19 februari wel zijn verjaardag op
school vieren.
Zo hoeft uw kind niets te missen van dit prachtige en gezellige feest.

Lootjes trekken groep 6 t/m 8
De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen vandaag een brief mee over het lootje trekken en surprises
maken. Ook dit ziet er dit jaar wat anders uit, o.a. omdat nu spulletjes kopen in de winkel lastig gaat.
Ze hebben vandaag dit in de klas besproken. Fijn dat ze zo toch het feest met de klas kunnen vieren.

Sint Piternieuws, filmpjes, kleurplaten, etc.
Op de Sint Piter website www.sintpiter.nl staat nog veel meer informatie
over het Sint Piterfeest. Natuurlijk het programma, maar ook
achtergrondinformatie, filmpjes, verhalen, liedjes en nog veel meer. Die
gebruiken we ook op school!.
Leuk om hier eens naar te kijken met uw kind.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de leerkracht van uw kind.
Wij wensen u en uw gezin alvast een heel fijn Sint Piterfeest toe.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het Sint Piterkomitee,
Team CBS Nijdjip & team OBS De Twa Fisken

