
Sinterklaas 
 
 

Sinterklaas wordt zoals gewoon uitbundig gevierd op de Piet Hein! Groep 8A 
heeft dit jaar het natuurlijk ook gevierd, hier ga ik meer over vertellen.  
 

Twee weken voor dat het Sinterklaas 
feest ging beginnen, hebben we 
lootjes getrokken. Iedereen had een 
lootje en daar moest je je naam 
hobby’s verlanglijstje ect. Invullen. 
Natuurlijk wist niemand wie wie had! 
Dat was juist het spannende.  
 
De dag van het Sinterklaas feest 
moest je om kwart over acht op 
school zijn en dan legde je je suprise 
neer. 
Rond kwart voor negen gingen we 
beginnen, juf Danielle liet Tess als 

eerst haar suprise pakken. Ze kreeg een milka reep! Toen mocht Tess een surprise 
pakken van iemand anders en aan die gene geven. Zo ging het door tot de 1ste 
pauze. Na de 1ste pauze gingen we naar de gymzaal want sinterklaas en de pieten 
waren daar! Tom, Adar, Sego en Paz werden naar 
voren geroepen, ze zitten allemaal op Rugby. Ze 
hebben allemaal met sinterklaas gepraat! Daarna 
mochten Nils en Hessel naar voren komen, Sinterklaas 
had gehoord dat ze houden van meisje plagen. Nils 
heeft met Nina verkering! Toen mochten we weer terug 
naar de klas en maakte we de rest van de surprises af!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstdiner 

 
Het kerstdiner vond plaats in het lokaal van juf Daniëlle. We zaten daar met 
alle drie de groepen 8, dat was best wel vol maar wel gezellig. In het lokaal 
van meester Stefan was er al het eten. Iedereen van groep 8 maakte iets, 
dus er was heel veel eten. Het was heel lekker. Er waren ook een paar 
optredens dat was heel leuk. 
Iedereen was mooi gekleed. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Schaatsen 
 

Ook gingen we schaatsen dat was eigenlijk met de hele school maar natuurlijk niet 
allemaal tegelijk  we ging met 2 groepen tegelijk schaatsen onze groep was met 7C 
dat was heel erg leuk en we zijn vaak gevallen na het schaatsen had onze juf een 
verrassing en kregen we een stroopwafel dat was heel erg leuk. 
 

 



 

 

Lesjesmiddag AC 
 
Op dinsdag 9 januari gingen we met heel groep 8 naar het Amstelveen College voor 
een lesjesmiddag. Toen we daar aankwamen gingen we op de grote trap zitten en 
ging iemand die op het AC werkt ons vertellen waar je op moet letten als je een 
school kiest en dat soort dingen. Het was voor de leerlingen van het AC een gewone 
lesdag, dus de bel ging en toen kwamen er 
heel erg veel mensen de trap af om naar huis 
te gaan. Dat was  wel leuk om een keertje 
mee te maken. Toen begonnen de lessen. Er 
was aardrijkskunde, Engels en Frans. Groep 
8a had Frans en Engels. Bij Engels kregen we 
kaartjes waar dieren opstonden. Je zat in 
groepjes van 4. 1 iemand ging kijken wat er 
op dat kaartje stond en de andere 3 moesten 
vragen stellen. Maar wel in het Engels 
natuurlijk! We konden aan het einde ook nog vragen aan de docent stellen. Bij Frans 
leerden we hoe je moest zeggen: ik heet …. En ik ben …. Jaar oud. Dat was ook 
heel leuk.  
 

Geschreven door: 

Cato, Joan en Tess 


