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SINTERKLAAS ZOEKT HELPERS OP DE SINT-MARTINUSSCHOOL
De Sint bezocht op donderdag 6 december basisschool Sint-Martinus. Door het feit dat
de Sint zijn been had gebroken, verliep het uitdelen van cadeautjes dit jaar wat
vertraging op. De Sint kwam daarom op het idee om op de Sint-Martinusbasisschool een
heuse talentenjacht voor pieten te organiseren.
In de week voor 6 december liet de Sint d.m.v. een brief weten aan de kinderen dat er een
probleem was. De Sint en zijn opperpiet waren gevallen met de step, het prachtige geschenk dat ze
vorig schooljaar van de kinderen cadeau kregen. Het was daardoor zo druk voor de Sint en zijn
pieten dat ze vreesden om niet tijdig klaar te zijn met het uitdelen van de cadeautjes. De Sint liet
daarom weten dat hij extra pieten nodig had. Vandaar dat de Sint een talentenjacht wilde
organiseren op de Sint-Martinusschool.
’s Morgens kwam de Sint aan in een ziekenwagen en werd daarna met de rolstoel naar de
verschillende klassen van de kleuterschool en de onderbouw gereden.
In de namiddag konden de kinderen naar de Sintshow gaan. Om 13.30 uur was er een Sintshow
voor de kleuters en het eerste leerjaar en om 14.45 uur konden alle leerlingen, vanaf het tweede
leerjaar tot en met het zesde leerjaar, een prachtige Sintshow bewonderen.
Voor de verschillende rollen in de Sintshow werd een beroep gedaan op ‘plaatselijk talent’.
Verschillende leerkrachten en oud-leerkrachten van de kleuter- en lagere school kropen in de huid
van diverse typetjes: Archibaldus de talentenjager, de danspiet, Rudy Ramp, Rita Radio, Swingsley,
de paardenpiet, de zangpiet, Tilly en Tolly en andere knotsgekke figuren zorgden voor de nodige
hilariteit bij jong en oud. De show was een succes en de Sint kon verschillende nieuwe krachten
recruteren om hem te helpen bij het vele werk. Kinderen en leerkrachten genoten met volle teugen
van de show en zien nu al uit naar volgend jaar …
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