
H 
et  leukste cadeau dat Kobe ooit gekregen heeft van Sinterklaas was 

een voetbaltafel. Wat Kobe niet leuk 

vindt aan Sinterklaas is dat het te 

lang duurt voor hij weer terug komt uit Spanje. 

Kobe vindt de Sint  leuker dan Zwarte Piet door 

de gouden staf van de Sint. Kobe zag Sinterk-

laas voor het eerst in het echt  in Villa Babelloe.           

Jari De Hert en Tjiasso Bonte  

Kobe (2hs): Wat een mooie gouden staf heeft Sinterklaas! 

Wie vind je leuker Sinterklaas 

of Zwarte Piet? Ik vind Sinterk-

laas leuker dan  Zwarte Piet, want 

hij is lief en geeft mij cadeautjes! 

Is er iets wat je niet zo leuk 

vindt aan Sinterklaas? Ik vind 

het helemaal niet leuk dat hij één 

keer per jaar komt. Ik zou willen 

dat hij drie keer komt in een jaar. 

Zodat ik veel meer cadeautjes 

krijg! 

Wat geef jij aan Sinterklaas in 

je schoen? Ik ga een grote wortel 

in mijn schoen leggen. Die wortel 

is dan voor het paard van Sinterk-

laas en voor Zwarte Piet omdat ze 

alle twee lief zijn.  

Welke Piet vind jij het leukst? 

Ik vind kookpiet het leukst want 

ik hou van eten.  

Denk je dat je in het boek van 

Sinterklaas staat? Neen, want ik 

was lief tegen mijn broer Jens, 

vriendjes en mijn familie. Ik heb 

geen ruzie gemaakt met mijn 

broer Yentl van het zesde.  

Michelle Bhagwandin en Emily 

De Croos  

Jelle (1hs): ‘Ik zou willen dat de Sint drie keer komt in één jaar.’ 
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Wat is je mooiste Sinterklaasgeschenk ooit ?

Juf Melissa (4hs): Een pop 

die kon kruipen! 

Juf Tina (1hs): Mijn mooiste 

Sinterklaascadeau was een 

Barbiepop met een speelgoed-

paard! Ook andere kinderen 

speelden er steeds mee zoals 

mijn zus en mijn nicht. Grrr.. 

Poetsvrouw Lesly: Een buggy 

met een pop erin. 

Meester Philip (6hs): Het Sinterklaascadeau waar 

ik het meest mee gespeeld heb, was eigenlijk een 

cadeau voor mijn oudere broer. Het was een Mecca-

no.  Een doos vol met ijzeren staafjes die je in elkaar kon 

vijzen tot je een auto had bijvoor-

beeld.  

Juf Fien 

(5hs): Play-

mobil omdat 

ik dan altijd 

met mijn zus kon spelen. 

Juf Cindy (3hs): Een auto voor mijn Barbiepop! 

Meester Henk (2hs):  Mijn knuffelbeer! 

 

 

Over de foto’s in dit 

krantje ... 

De foto’s  in dit 

krantje werden alle-

maal genomen door 

de leerlingen van het 

zesde leerjaar. 

De opdracht was er-

voor te zorgen dat de 

leerlingen en meest-

ers en juffen op zijn 

Chinees werden vast-

gelegd m.a.w. op één 

been en met een 

gekke vingerstand! 

Wie vind je leuker Sinterklaas of  Zwarte Piet? 

Ik vind Sinterklaas leuker omdat hij toch beslist of 

je veel cadeautjes krijgt of weinig. 

Is er iets wat je niet leuk vindt aan de Sint? 

Hij komt soms op een andere dag dan ik had ver-

wacht. 

Wat geef jij aan de Sint in je schoentje? 

Een worteltje voor Slechtweervandaag en een paar 

biertjes voor de Zwarte Pieten. 

 

Loythy ‘t Jaeckx en Thyllis Schillewaert 

Ciel (2hs): ‘Het is niet leuk dat de Sint  soms komt op een andere dag dan ik    

                 had verwacht.’  



Wat is je beste Sinterklaas ooit? Het mooiste cadeau dat ik ooit al 

gekregen had was een nieuwe kamer! 

Wat wil je dit jaar van Sinterklaas? Ik wil een PSP vita omdat ik 

dat nog niet heb.   

                                      Danté Apers en Chelsea Hostens 

Esthée (6hs): ‘In mijn schoen? Een kopje koffie met een druppel!’ 

Wie vind 

je leuker: 

Sinter-

klaas of 

Zwarte 

Piet? 

Ik vind 

Zwarte Piet leuker omdat hij 

steeds grappig reageert wanneer 

je hem een  vraag stelt. 

Denk je dat je in het boek van 

de Sint gaat staan? 

Ik denk het niet, ik heb er 

nog nooit in gestaan! 

Wat  geef jij  aan Sinter-

klaas in je schoen? 

Ik geef suikerklontjes, een 

wortel, een raap, en een 

kopje koffie met een 

beetje sterke drank erbij. 

Welke Piet vind je het leukst? 

Swingpiet vind ik de leukste.  Ze 

is de gekste en ze heeft de 

mooiste kledij aan. Jonas Van 

Eecke  en Yentl De Muynck 

 “Op de vraag welk feest  het tofste is , antwoordden  50% Sinterk-

laas,  14% Halloween en 36% Kerstmis!   

Wie vind jij het leukst, de Sint 

of de Piet? Ik vind de Sint het 

leukst, omdat hij de baas is en  

natuurlijk ook veel cadeaus geeft. 

Wat is er niet leuk aan de 

Sint ? Hij kruipt op je dak en dat 

maakt veel lawaai. 

Wat steek jij in je schoen? Een 

wortel natuurlijk, dan kan het 

paard veel eten en komt de sint 

volgend jaar zeker nog een keer 

langs! 

Ben je bang dat je 

in zijn boek staat? 

Neen, eigenlijk niet. 

Ik vind dat ik redelijk 

braaf geweest ben dit 

jaar.  

      Noah 
Salenbien en Vic Madou       

Joni (5hs): ‘Ik ben redelijk braaf geweest dit jaar!’ 

Franne (4hs): Het mooiste wat ik ooit kreeg was een nieuwe kamer! 



Wie vind je leuker Sint of Piet? 

Ik vind de Piet geestiger omdat hij 

altijd grappig is. Ik heb de Sint al 

eens een pintje  zien drinken. 

Wat geef jij aan Sinterklaas in 

je schoentje? Een wortel en een 

suikertje voor Slechtweervandaag, 

pikkeniekjes en een pluim voor 

Zwarte Piet en mijn brief voor 

Sinterklaas. 

Welke Piet heb jij het liefst? De 

Cadeaupiet omdat hij al die ca-

deautjes moet inpakken. 

Denk jij dat je in het boek gaat 

staan van Sinterklaas? 

Neen, ik ben heel erg braaf 

geweest dit jaar.    

Amber Cabeke en Zian Vyvey 

Nooa (1hs): ‘Ik heb de Sint al eens een pintje  zien drinken.’ 

 

Iben (3hs): ‘Gadgetpiet is mijn favoriet! 

 

Wie vind je het leukst: de Sint of de Piet? Ik vind de 

Sint leuker omdat hij je veel cadeautjes brengt. 

Wat geef je aan de Sint in je schoen? Suiker, een  

raap en een flesje cola voor Zwarte Piet.  

Welke Piet vind jij het leukst? Gadgetpiet, omdat hij 

de meest fantastische dingen geeft. Zoals een tijdma-

chine. 

                           Estheé Hennebert en Lore Adam 

Welke Piet vind jij het liefst? Ik 

vind ze allemaal lief. 

Welke Piet wil jij het liefste 

zijn? Ik wil het liefste de grappi-

ge piet zijn. 

Wat geef jij in je schoen aan de 

Piet? Een wortel, suiker en vorig 

jaar gaf ik hem een pintje. 

 

Wat is het leukste cadeau 

dat je ooit kreeg van de 

Sint? Een autobaan. 

Josephine Tourlouse en 

Kimberley De Wulf 

Sverre (2hs): ‘Ik wil het liefste de  

                      grappige piet zijn.’ 


