
De Sintkrant van 

6hs 

‘Zwarte Piet moet  zwart 

blijven want hij ziet er zo 

goed uit. Ik ben zeer braaf 

geweest dit jaar. Ik heb 

zelfs mijn “Planes” kaar-

ten aan mijn broer gege-

ven. Het grootste ge-

schenk dat ik ooit kreeg 

was een hele mooie, grote 

speelkeuken.’ 

Febe                                 1hs 
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Femke          5hs 

Ciel                          3hs 

De grappige 

foto van de 

Amerikaanse 

president 

Obama 

(bovenaan)   

inspireerde de 

leerlingen van 

het zesde 

leerjaar voor 

het maken van 

de foto’s in 

deze 

Sintkrant.    

‘Zwarte Piet mag een andere kleur krijgen 

van mij. Bruin vind ik niet mooi. Alle kinde-

ren, braaf of stout, komen  toch in het boek 

van Sinterklaas te staan?!  Het grootste ca-

deau dat ik ooit kreeg was een grote voetbal-

tafel!’ 

‘Indien Zwarte Piet niet zwart zou zijn, zou hij 

niet meer opvallen! Ik zou niet graag Zwarte 

Piet willen zijn omdat ik dan veel te vroeg 

moet opstaan en veel te veel moet werken. Dat 

is ook meer iets voor jongens.  Ik ben er zeker 

van dat ik nooit in het boek van Sinterklaas zal 

staan want ik ben altijd braaf. Het grootste 

cadeau dat ik kreeg van de Sint was een roze 

fiets met  wit en grijsachtige letters erop.’ 

‘Het zou grappig  zijn moest Zwarte Piet 

plots een blauw kleurtje krijgen.! 

Zelf wil ik geen Piet zijn. Het grootste Sint-

cadeau dat ik ooit kreeg was een supergrote, 

zwarte step.’ 

Axel                     6hs 



Hermelien                    2hs 

‘Ik vnd dat ‘Blauwe Piet’ niet goed klinkt. Het 

moet ‘Zwarte Piet’ blijven.  

Als Sinterklaas een koffie vraagt dan moet 

Zwarte piet dat doen anders zou hij ontslagen 

worden door Sinterklaas!  

Zelf zou ik geen Piet willen zijn omdat hij te 

hard en te veel moet werken. Natuurlijk ben ik 

heel braaf geweest dit jaar anders zou ik geen 

cadeaus krijgen! Het grootste cadeau dat ik 

ooit kreeg was een wii!’ 
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Kiano                        1hs 

‘Een slaaf is iemand die alles doet wat je zegt. 

Zwarte Piet was vroeger een slaaf. Ik ben niet 

bang van de Sint maar ik kruis toch mijn vingers 

als ik voor hem zal staan. Het GROOTSTE ca-

deautje dat ik ooit kreeg van de Sint was een 

mooie grote-meisjes-fiets in het blinkend paars.’ 

‘Zwarte Piet staat niet met zwart. Hij zou beter 

staan met felle kleuren. Moest ik Piet zijn dan leerde 

ik meteen  een achterwaartde salto om te tonen  op 

het dak. Ik zal wel in het boek van Sinterklaas staan 

want ik ben weleens stout geweest dit jaar. Het 

grootste cadeau dat ik van de Sint kreeg, was een  

playstation en een spear scooter.’  

Lucas                            4hs 

Meester Henk van 2hs 

‘Het grootste Sintgeschenk wat 

ik ooit kreeg, was een grote 

bruine knuffelbeer. Ik slaap er 

nog steeds mee! Nee, dat is een 

grapje. Maar ik heb de bruine 

beer nog steeds.’ 

Juf  An van 5hs 

‘Van de Sint kreeg ik ooit 

een grote, roze  buggie. 

Kilometers heb ik daar 

achtergelopen!’ 



Flor                               5hs 

Juf  Tina  van 1hs 

‘Dat Zwarte Piet een slaaf was?! Daar heb ik nu 

nog nooit van gehoord. Het lijkt me toch wat te 

gevaarlijk om op de daken lopen. Ik heb niet veel 

misgedaan dit jaar dus ik sta wel aan de goede 

kant van het Sinterklaas boek. Het grootste ca-

deau dat ik al gekregen heb, was een toffe grote 

playstation 3.’ 

‘Zwarte Piet is altijd zwart  geweest en moet 

zwart blijven. Van mijn broer weet ik dat Zwar-

te Piet vroeger een slaaf was. Ik zou ook eens 

op de daken willen klimmen als Zwarte Piet. Ik 

denk wel dat ik dit jaar in het boek van de Sint 

zal staan ,,, Het grootste cadeau dat ik al  ge-

kregen heb, is een racebaan met auto’s.’ 
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Thibault                     2hs 

‘Als grootste cadeau kreeg ik ooit een winkeltje. 

Uren heb ik er mee gespeeld! Duizende klanten 

heb ik er bediend!’ 

‘Mijn allergrootste 

Sinterklaas geschenk 

was een  houten win-

keltje. Ik wilde eigen-

lijk winkeljuf worden 

in plaats van ... 

schooljuf!’ 

Juf  Melissa van 4hs 

‘Het grootste geschenk 

wat ik kreeg was een 

grote raceauto voor mijn 

barbies. Het was een 

mooie, sterke wagen. 

Mijn eigen kinderen spe-

len er nu mee!’ 

Juf  Cindy van 3hs 
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Eline           3hs 

Dorianne                         6hs 

‘Nee, ik ben er nu aan ge-

wend: het is Zwarte Piet en 

geen Roze Piet! Ik was heel 

braaf dit jaar. Ik ben geen 

bengel net als de andere kin-

deren van de klas hihihi! Het 

allergrootste Sintcadeau dat ik kreeg was een 

speelgoedpoes. Echt een mega grote …’ 

Marinka                          4hs 

‘Ik ben de zwarte kleur van Zwarte Piet al zo-

veel jaren gewoon.  Dus voor mij moet hij nu 

niet meer van huidskleur veranderen. Mijn 

grootste cadeau  heb ik vorig jaar gekregen: een 

grote grijze volwassen fiets. Hoe Zwarte Piet dat 

door de schoorsteen heeft gekregen?’ 

Meester Philip van 6hs 

‘Mijn grootste Sintgeschenk was een 

grote, logge, oranje tent. Gelukkig 

kreeg ik toen ook een speelgoed kor-

tewagen cadeau zodat ik de zware zak waarin de 

tent zat, makkelijk kon vervoeren … in de tuin.’ 

Juf  Lies van LO                         

‘Mijn allergrootste ges-

chenk dat ik kreeg van de 

Sint was een grote jongens-

pop:Floris! De pop had 

geen haar. Toen ik klein 

was wou ik liever een jon-

       

‘Zwarte Piet mag van mij gerust een ander kleur-

tje krijgen. Ik zou een slechte Piet zijn want ik ken 

te weinig truukjes om de kinderen  mee te verras-

sen. Het grootste Sinter-

klaasgeschenk kreeg ik toen 

in nog klein was. Het was 

een bruin schommelpaard.’ 

Wist U: 

 dat alle inter-

views en foto’s 

gemaakt zijn 

door 6hs 

 dat er in Ne-

derland heibel 

onstond over 

de zwarte kleur 

en knechtenrol 

van Piet 

 dat ongeveer 

60% van de 

gevraagde kin-

deren op de 

school wist dat 

B. Obama op 

de foto stond? 


