Sint Piterfeest in het dorp – 2021
Dag:

Activiteit:

Ma 8 t/m vr 12 febr.
Di 9 en do 11 febr.

Listrinners komen langs de deuren
Uitzendingen Sint Pitersjoernaal, via www.sintpiter.nl en social media

Za 13 febr.
Noflike Sint Piterjûn
Ma 15 t/m za 20 febr.
Aldemar’s lettertocht
Woe 17 of do 18 febr.
Inleveren versierde mandjes (groep 1/2)
Vrij 19 febr.
Sint Piterdei op school
Zo 21 febr.
Sint Piterkerkdienst
Zo 21 febr.
Sint Piter syn jierdei: uitzwaaien van Sint Piter en Aldemar.
*Vetgedrukte activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de scholen.
Opsetaksje
I.v.m. het coronavirus verloopt de opsetaksje anders dan voorgaande jaren. Zit je in
groep 1 t/m 5 op een basisschool en woon je in Grou, dan is de opsetaksje vast iets
voor jou. Van jouw juf/meester krijg je een ‘knutselschoen’ die je mooi kunt inkleuren,
versieren, etc. Deze schoen blijft op school staan. Aldemar weet hier vast wel raad
mee…
Kijk voor meer informatie op de website.
Listrinnen – 8 t/m 12 februari
Van 8 tot en met 12 februari gaan de listrinners weer op pad om geld in te zamelen voor het Sint Piterfeest. Er
wordt uiteraard rekening gehouden met de huidige leefregels. De listrinners lopen met een collectebus en
hebben ook een QR-code op zak. Heeft u geen contant geld in huis? Geen probleem. Door de QR-code te
scannen, kunt u ook bijdragen aan het feest. Alvast heel erg bedankt voor uw gulle bijdrage!
Sint Pitersjoernaal
Het Sint Pitersjoernaal wordt bekeken in de klas. U kunt het natuurlijk thuis ook kijken via de website van Sint
Piter of via de social media-kanalen. Er zijn uitzendingen op dinsdag 9 februari en op donderdag 11 februari.
Oankomstdei
Wanneer, waar en hoe de aankomst van Sint Piter dit jaar zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk vanwege
de maatregelen rondom het coronavirus. Updates hierover zijn te zien op de website en in het
Sint Pitersjoernaal.
Noflike Sint Piterjûn (in jûn fol ynteraktief ferdiferdaazje by jim thús) – 13 februari
Zaterdagavond 13 februari van 19:00 tot 20:30 uur vindt de noflike Sint Piterjûn plaats. Deze jûn is
online en interactief. Het draaiend rad en de bingo hoeven we op deze manier in ieder geval niet te
missen!
De hoofdprijzen zijn:
• Een ballonvaart voor 2
Beschikbaar gesteld door Zorgboerderij de Meezinger
• Een mobiele hot-tub voor een weekend
Beschikbaar gesteld door Makelaardij Mid-Fryslân
• Op pad met de Grutte Grize
Beschikbaar gesteld door Jan Feike Hoekstra
Deelnemen kan door het aanschaffen van een tas. Hierin zitten onder andere
bingokaarten, lootjes voor het draaiend rad, een bonnenboekje, lekkernij en noem
zo maar op. Een tas kost € 25,- en zijn te koop bij Bakkerij Boonstra in Grou.
Deze avond kunt u vanuit huis volgen via Omroep Leo, Facebook en Youtube en
is interactief. Hoofdprijzen worden ook gelijk rondgebracht door de Sint Piterfroulju.

Aldemar’s lettertocht – maandag 15 t/m zaterdag 20 februari
Voor de Grouster kinderen van (groep 1 t/m 5) is er 15 t/m 20 februari Aldermar’s lettertocht. Normaal
gesproken hebben we een sportief evenement in de sporthal, maar vanwege Covid-19 doen we het in 2021
anders! Er zijn letters verspreid door het dorp en deze vormen een woord / zin. Aan de kinderen de taak om
uit te zoeken wat dit is. Dit kan op een zelf uitgekozen moment tijdens 15 en 20 februari en het is raadzaam
om dit te doen tijdens openingstijden van de bakker. Het beginpunt van Aldemar's lettertocht is de Sint
Piterkerk. Verdere instructies volgen nog, want we willen nog niet teveel prijs geven. Houd de social media in
de gaten!
Spelregels
• Meedoen is gratis.
• Gemaakt voor kinderen van groep 1 t/m 5.
• Probeer het antwoord te raden.
•

Veel plezier! 😉

Sint Piterkerkdienst – zondag 21 februari
Op zondag 21 februari zijn Sint Piter en Aldemar te zien tijdens de kerkdienst in de Sint Piterkerk. De kerk is
dicht, maar de dienst van 10 uur wordt uitgezonden.
Sint Piter syn jierdei – zondag 21 februari
Als Sint Piter kan komen, gaat hij op zijn verjaardag, 21 februari, ons dorp weer te verlaten. Het uitzwaaien zal
dit jaar niet zo gaan als voorgaande jaren. Er wordt op dit moment gekeken naar een oplossing om Sint Piter
en Aldemar wèl uit te kunnen zwaaien. Houd hiervoor de website in de gaten.

