
Aquarijn Sinterklaasfeest 2017 d.d. 25 november 2017 

 

Op 25 november was het weer tijd voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Voor de laatste keer in het 

oude sportcomplex De Pinguïn, omdat het zal worden afgebroken. 

 

Rond 13.00 uur verzamelden zich zo’n 40 kinderen in de gymzaal. Een beetje onwennig, een beetje 

gespannen en sommigen ronduit zenuwachtig. Gelukkig waren er ook bekende zwemjuffen en –

meesters die de kinderen opvingen. Dus werd er eerst maar even een tikspel gedaan om het ijs te 

breken: schipper mag ik overvaren. Dat kende natuurlijk iedereen en de opdrachten werden steeds 

moeilijker.  

Daarna werd bij ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ een heuse 

clown in de hoek van de gymzaal gespot! 

Hij heeft de kinderen bijna een uur lang vermaakt met 

grappen en grollen en een paar (uiteindelijk toch weer) 

verbazingwekkende tovertrucs. Want hoe kan het dat je 

begint met een kleurboek met lege vellen papier en eindigt 

compleet ingekleurde tekeningen! In hetzelfde boek?! Dat is 

echte magie, hoewel de ietwat onhandige clown wel heel veel 

hulp van de kinderen heeft gekregen: zij spraken steeds de 

meest ingewikkelde toverspreuken uit en ‘repareerden’ daarmee het kleurboek voor de clown. 

 

Toen de clown was vertrokken, werden de kinderen getrakteerd op drinken en een chocoladelolly en 

konden ze even bijkomen. Eén van de juffen verzon vervolgens een kringspel met een bal en toen 

kregen de kinderen dan eindelijk het teken dat Sinterklaas in aantocht was. De kinderen mochten de 

Sint en zijn pieten gaan verwelkomen in de hal. Maar….  de pieten (maar liefst 5 stuks!) konden de 

kinderen eerst niet vinden! Overal zochten ze: in struiken, onder auto’s, achter bomen… Gelukkig 

maakten de kinderen zoveel lawaai dat ze toch opgemerkt werden. Eén van de pieten haalde de Sint 

erbij en toen was het pas echt feest! 

 

Onder luid gezang werden Sinterklaas en de pieten binnengehaald. En de pieten hadden heel veel 

pepernoten bij zich! Na de welkomstliedjes vertelde de Sint hoe blij hij was dat hij weer in Nederland 

was en bij de kinderen van Aquarijn langs mocht komen. De tocht uit Spanje was immers weer vol 

hindernissen geweest! Daarna kregen de kinderen de opdracht om samen met de pieten na te denken 

hoe ze Zielepiet, die zo’n heimwee naar haar moeder had, weer blij konden maken. De kinderen hadden 

daar hele goede ideeën over. Eén van de pieten had een jongetje in de groep dat Engels spreekt, maar 

dat was gelukkig geen probleem voor de Sint en zijn pieten, zij komen immers overal! De Sint vroeg 

hem naar zijn lievelingsliedje voor ‘Santaclaus’ en het ventje zong vervolgens Jinglebells en de rest 

van de kinderen deden vrolijk mee. Sinterklaas en zijn pieten vonden het prachtig: ook dat is 

tenslotte een liedje van een kinderfeest! 

 

Na het leren zwemmen aan één van de pieten, die dat nog niet goed kon en een beetje bang voor water 

was, gingen de pieten op zoek naar de cadeautjes. Eén voor één mochten de kinderen bij de Sint zijn 

cadeautje ophalen en met hem en zijn pieten op de foto. 

Daarna was het toch echt tijd voor de Sint om bij 

andere kinderen op bezoek te gaan en werd hij onder 

het zingen van  

‘Dag Sinterklaasje’ uitgezwaaid. De middag was voorbij 

gevlogen en de kinderen zaten vol verhalen toen ze om 

16.00 uur door hun ouders werden opgehaald. Het was 

weer een leuk feest!  


