Sinterklaas en surprises 2017
Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers.
Afspraken
Op donderdag 9 november trekken we lootjes en krijgen we gelijk 5 euro mee.
Je maakt thuis (met hulp) een leuke surprise.
Ze mogen geen vieze dingen bevatten. Je maakt het geldbedrag helemaal op.
Je maakt er een gedicht(je) bij.
VERGEET niet de naam voor wie het is op de buitenkant te zetten!
Bonnetjes van de aankoop worden bij de leerkracht ingeleverd.

Wat moet je vooraf doen?
Maak een verlanglijstje. Knip plaatjes uit folders en kranten van die dingetjes die jij graag wilt hebben. Kies voor
minstens 5 cadeautjes, omdat het wel eens uitverkocht kan zijn.
Het plaatje plak je op een groot vel papier. NAAST het plaatje schrijf je WAAR je het kunt kopen en hoeveel het kost.
Dat doe je voor elk ding op je lijst. Wat je het leukst vindt, zet je natuurlijk bovenaan.
Dit blad lever je zo spoedig mogelijk bij de leerkracht in en niet later dan woensdag 8 november omdat we
donderdag 9 november lootjes gaan trekken!
Schrijf op het blad in het kort wat je hobby’s zijn. Dat kan een leuk idee zijn voor de persoon,
die voor jou een surprise gaat maken.
Lootjes trekken
Alle verlanglijstjes worden na controle van de leerkracht in een envelop gedaan. In die envelop, die we dichtplakken,
zit gelijk het geld voor de surprise. Verklap niet wie je hebt, dat maakt het uitpakken op Sinterklaasochtend veel
spannender.
Surprises maken
Kijk op het verlanglijstje of je een of meerdere dingen kunt kopen.
Op de eerste plaats staat wat je klasgenootje het liefste krijgt. Is dat uitverkocht of niet meer te vinden, kies dan het
tweede, derde of volgende cadeautje. Zorg ervoor dat je al het geld gebruikt. Lever de bonnetjes van je aankopen in
bij de meester of juffrouw.
Verzin en maak een leuke surprise voor je klasgenoot. Verzin een (kort) gedicht. Zet niet je eigen naam onder het
gedicht, maar Sint en/of Piet.
Dinsdagochtend 5 december lever je de surprise in vanaf 8.15 uur.
Zorg ervoor dat de naam van de gelukkige aan de buitenkant goed zichtbaar is.
Alvast veel plezier,
de Leerkrachten.
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