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Hallo lieve allemaal, 
 

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het 

land. Sinterklaas heeft zelfs wat pieten 

naar vakantiepark Dierenbos gestuurd 

voor een extra leuk programma.  
 

Alle activiteiten zijn met de pieten en zijn 

helemaal in het thema van Sinterklaas!  
 

De activiteiten zijn voor iedere leeftijd 

leuk tenzij anders aangegeven staat.  

 Op zaterdagavond heb je de kans jouw 
zelfgemaakte schoentje neer te zetten bij de 
openhaard. Wil jij dit ook? Haal dan snel 
het schoentje op bij de receptie en zet hem 

zelf in elkaar!  



Zaterdag 17 november  
 

12:00 uur  De intocht van Sinterklaas   
Pakjesboot 12 zal dit jaar in Zaandijk aankomen. Sinterklaas en zijn pieten zijn klaar voor drie weken 

feest in Nederland. Natuurlijk zenden wij dit live uit op het grote scherm in het restaurant. Locatie: 

Restaurant  

 

14:00u – 15:00u  Pietenfeest 
De pieten zorgen voor een echt spellenfeest! Pak je stempelkaart en speel alle spellen. Heb jij alle 

spellen gespeeld? Dan krijg je een leuk presentje van de pieten. Locatie: Restaurant  

 

15:30u – 16:30u  Pepernoten bakken 
Bak jij gezellig met ons mee? De pepernoten kunnen opgehaald worden bij de pietendisco van vanavond! 

Locatie: Restaurant - € 2,- per persoon – De pepernoten zijn klaar en af te halen bij de pietendisco van 

18:30uur.  

 

18:30u – 19:00u   Pietendisco  
Het feest barst los en we gaan gezellig dansen en swingen met de pieten. We hebben echte 

Sinterklaasmuziek en de danspieten hebben heel veel dansen gemaakt. Dansen jullie gezellig mee? 

Locatie: Restaurant  

 

19:00u – 19:15u   Schoentje zetten   
Nu is er tijd om jouw schoentje te zetten en een leuk liedje te zingen. Doe jij er een mooie kleurplaat of 

een lekkere wortel voor het paard in? Morgen vanaf 11:00uur kun je jouw schoentje weer komen 

ophalen. Locatie: Restaurant – Wil jij ook een schoentje knutselen? Deze kun je afhalen bij de receptie 

en zelf in elkaar zetten.  

 

19:15u Sintfilm: De Club van Sinterklaas en    

de Pietenschool 
Dit jaar geeft Sinterklaas één kind de kans om deze droom waar te maken. Ergens in Nederland is een 

Gouden Pepernoot verborgen. Wie 'm vindt kan naar de Pietenschool in Spanje. Locatie: Restaurant  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

10:00u – 10:30u  Voorlezen 
Goedemorgen allemaal, wij gaan rustig wakker worden en luisteren naar een gezellig 

verhaal. Locatie: Restaurant 

 

10:30u – 11:30u  Knutseltijd: kijkdoos  
Wat dacht je van een toffe kijkdoos, helemaal in Sinterklaasthema? Deze wil je niet missen! 

Kom jij gezellig mee knutselen? Locatie: Restaurant  

 

11:45u – 12:30u  Pepernotenspel 
We gaan naar buiten met dit superleuke en spannende bosspel. De spellenpiet heeft een 

superleuk spel ontwikkelt die over pepernoten gaat. Doen jullie mee? Trek een warme jas 

aan want we gaan het bos in. Verzamelen: Speelschuur  

Bij slecht weer spelen we een vervangende activiteit en blijven we binnen. 
 
 
 



Zondag 18 november  
 

14:00u – 15:00u  Pietenfeest 
De pieten zorgen voor een echt spellenfeest! Pak je stempelkaart en speel alle spellen. 

Heb jij alle spellen gespeeld? Dan krijg je een leuk presentje van de pieten. 

 Locatie: Restaurant  

 

15:30u – 16:30u  Pietenschool  
De pieten leren je alle kneepjes van het vak. Over daken lopen, pakjes in de schoorsteen 

gooien en liedjes zingen. Kun jij het allemaal? Sluit aan bij de pietenschool en verdien jouw 

eigen pietendiploma. Locatie: Feestzaal – deze activiteit is leuk tot ongeveer 8 jaar  
 

 

17:00u – 17:30u   Pietendisco  
Het feest barst los en we gaan gezellig dansen en swingen met de pieten. We hebben 

echte Sinterklaasmuziek en de danspieten hebben heel veel dansen gemaakt. Dansen 

jullie gezellig mee? Locatie: Restaurant  

 

 
 

 

 

10:00u – 10:30u  Voorlezen 
Goedemorgen allemaal, wij gaan rustig wakker worden en luisteren naar een gezellig 

verhaal. Locatie: Restaurant 

 

10:30u – 11:30u  Knutseltijd: De mijter  

     van Sinterklaas   
Sinterklaas zonder mijter is natuurlijk geen Sinterklaas. Deze wil je niet missen! Kom 

jij gezellig mee knutselen? Locatie: Restaurant  

 

11:45u – 12:30u  Levend Sinterklaas 

 ganzenbord  
Spelletjespiet heeft een nieuw spel bedacht, speciaal in het thema Sinterklaas. Pas 

op dat je niet op het vakje ‘de zak’ komt want dan moet je heel lang wachten! 

Locatie: Feestzaal  
 
 
 


