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Wat vooraf ging 
Zoals u weet is het al een tijdje onrustig bij ons op de 
Poolster. Dat heeft natuurlijk te maken met het 
Sinterklaasfeest, maar ook met de zoektocht naar een 
nieuwe directeur. Nu heeft een aantal Pieten hier het 
één en ander over gehoord en  
natuurlijk willen zij ook solliciteren….Hier weet 
Sinterklaas natuurlijk helemaal niets vanaf!! 
 
Deze enthousiaste Pieten hebben een 
sollicitatiefilmpje opgenomen waarin ze vertellen 
waarom zíj een goede nieuwe directeur zouden zijn. 
Dit filmpje hebben alle kinderen afgelopen donderdag 
gezien. 
 
De kinderen van de Poolster hebben mogen aangeven 
aan welke eisen onze nieuwe directeur zou moeten 
voldoen. Tijdens het bezoek van Sinterklaas aan onze 
school mogen deze Pieten zich presenteren 
(solliciteren) en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 
kunnen dan stemmen op hun favoriete piet. Een echte 

sollicitatie procedure dus! 
Laten we hopen dat er een 
geschikte directeur tussen 
zit… 

 
 
30 november 2022 - YouTube 
 

 
 
 
 

De afspraken op een rijtje 

➢ De kinderen mogen vanaf 8.10 uur in de klas 

(worden gebracht). 

➢ Graag uiterlijk 8.20 in de school zijn. 

➢ Bij aankomst surprise in de klas brengen. LET 

OP: staat de surprise in het “museum”(7&8); 

dan ophalen en in de klas brengen. Gedicht 

niet vergeten! 

➢ De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen gewoon 

eten en drinken mee. Zij eten in de klas een 

broodje (net als anders). 

➢ De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag 

(5/12) om 12.30 uur vrij ! Zij eten geen 

broodje op school. (Wel voldoende 

pepernoten natuurlijk!) 

➢ Iedereen neemt wel gewoon fruit en drinken 

mee. 

➢ 8.30: Alle groepen gaan buiten verzamelen in 

afwachting van de komst van Sinterklaas. 

➢ Vindt u het leuk om te blijven kijken? Dan 

willen we u vragen om achter het lint (bij de 

houten schuurtjes) plaats te nemen. 

Wij wensen iedereen een heel gezellig Sinterklaas-
feest! 
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