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win prachtige
prijzen!
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Een woordje
van de Sint
"Lieve kinderen van
Oudewater. Wat gebeurt
er toch allemaal het
laatste halfjaar? Iedereen
is een beetje van slag;
Sinterklaas ook. In Spanje
moesten we zelfs een paar
weken in huis blijven;
je mocht nog wel even
snel boodschappen doen.
Sinterklaas heeft daar
zelf ook last van gehad,
want ik kon met de Pieten
niet zomaar dagen lang
de winkels afgaan om
allemaal cadeautjes voor
jullie te kopen. Maar we
hebben het gered. Alles ligt
in de stoomboot.
lees verder op pagina 2 >

Je hebt hem misschien
al op YouTube of
Facebook gezien: de
persconferentie van
Sinterklaas namens
het Ministerie van
Kinderzaken en
Speelgoedgebruik.
Hierin heeft hij alle
plannen voor dit jaar
uitgelegd.
Heb je hem nog
niet gezien? Neem
even een kijkje op
de Facebookpagina
van Stichting Intocht
Sinterklaas Oudewater.

facebook.com/
intochtsinterklaasoudewater

Het jaar waarin
alles anders moet

Jeetje wat een raar jaar is dit. Je hebt er vast mee
te maken gehad: Corona. En jullie zijn niet de enige,
ook voor Sinterklaas en zijn Pieten is dit jaar alles
anders. Maar er is goed nieuws: Sinterklaas slaat
Oudewater niet over!
Geen intocht
Normaal gesproken
komt Sinterklaas
met zijn Pieten op
de Pakjesboot 11
Oudewater binnen.
Omdat het dan altijd
erg druk is met papa's,
mama's en kindjes langs
de kade, kan dat dit jaar
helaas niet doorgaan.
Maar wees niet bang!
Sinterklaas komt echt
naar Oudewater! Het
gaat dit jaar net even
iets anders.

zal ook dit jaar zeker
niet gebeuren. Maar
om het Sinterklaasfeest
veilig te kunnen vieren
hebben de Sint en
Pieten besloten dit jaar
alleen digitaal contact
met jullie te maken.
Er zijn dit jaar drie
momenten waarop jullie
naar Sinterklaas en de
Pieten kunnen kijken.
Dit gebeurt live op het
Facebook kanaal van
Sinterklaas Intocht
Oudewater.

Elkaar digitaal
ontmoeten
Nog nooit heeft
Sinterklaas Oudewater
overgeslagen en dat

We beginnen zaterdag
21 november om
14.00 uur met een
online voorleesmiddag
door Sinterklaas

zelf. Sinterklaas
zal een spannend
verhaal vertellen en
na aﬂoop kunnen
jullie digitaal vragen
stellen. Sinterklaas
zal dan proberen er
zoveel mogelijk te
benatwoorden.
Woensdag 25 november
om 15.00 uur kunnen de
voetjes van de vloer want
Danspiet organiseert
een echte Pietendisco!
Dat wordt gezellig!
Op zaterdag 28
november om 14.00 uur
sluiten we af met een
knaller! Want dan is
het tijd voor de Grote
Online Pietenbingo.
Aan deze Sinterbode
is een bingokaart
vastgeniet, daarmee
kun je gratis meedoen
aan de Online Bingo
en prachtige prijzen
winnen!

Digitaal
programma
Zaterdag
21 nov 14.00 uur
Online voorleesmiddag
met Sinterklaas

Woensdag
25 nov 15.00 uur
Online Pietendisco met
Danspiet

Zaterdag
28 nov 14.00 uur
De grote online
Pietenbingo
Alle activiteiten zijn dit
jaar digitaal. Ze zijn live
te volgen op de Facebookpagina van Sinterklaas
Intocht Oudewater:
facebook.com/
intochtsinterklaasoudewater
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ik vertellen. Dat is toch
wel heel triest voor alle
mensen die een café of
een restaurant hebben óf
er werken. Ook heel veel
andere mensen hebben er
last van. Sommigen zijn
zelfs hun baan kwijt of
moesten met hun bedrijf
stoppen. Sinterklaas wordt
daar wel verdrietig van.
Hopelijk doet iedereen
zijn best om te zorgen dat
het coronavirus wordt
verslagen.

Vervolg van pagina 1>
Het coronavirus zorgt
ervoor dat jullie ook veel
minder mogen, maar
dat geldt vooral voor de
grote mensen. Zij mogen

niet meer sporten in
teamverband. Bijna alle
competitiewedstrijden
zijn afgelast. Ook zelfs
de restaurants en cafés
zijn weer gesloten, hoorde

Gelukkig mogen jullie wel
blijven sporten en mogen
jullie ook weer gewoon naar
school. Een paar maanden
geleden moesten jullie een
aantal weken thuis blijven.
Dat was natuurlijk niet

Nederlandse steden. Dat
zou toch maar al te erg
zijn. Hopelijk komt het
goed en kan ik daarna toch
naar Oudewater komen.
Zo’n geweldige intocht als
vorig jaar op de Markt zal
waarschijnlijk niet mogelijk
zijn.

leuk voor jullie. Je miste je
vriendjes en vriendinnetjes
van school. Ook voor jullie
vaders en moeders was
het niet gemakkelijk. Veel
papa’s en mama’s moesten
thuis werken en moesten
jullie in huis stiller zijn
tijdens het spelen. Dat viel
niet mee, maar ik hoorde
dat jullie heel goed je best
hebben gedaan om het goed
te doen. Daar ben ik heel
blij om.
Met mijn mobieltje heb ik
steeds contact met Spanje
en Nederland, want wij
varen inmiddels al op zee.
Ik hoorde dat ik misschien
niet eens Nederland in
mag. Dus geen grote
intocht in één van de mooie

qu ara nt ain e pro ga mm a

Ik ga in ieder geval
mijn best doen om mijn
verjaardag toch bij jullie
in Oudewater te zijn, zodat
jullie toch allemaal een
cadeautje in jullie schoen
vinden.
Jullie horen nog van me.
Lieve groet,

Sinterklaas

HOE WERKEN DE ONLINE ACTIVITEITEN?*
Zaterdag 21 november
14.00 uur
Online voorleesmiddag
met Sinterklaas

Woensdag 25 november
om 15.00 uur
Online Pietendisco
met Danspiet

Zaterdag 28 november
14.00 uur
De Grote Online Pietenbingo
met Spelletjespiet

Vandaag staat een spannend verhaal
op het programma voorgelezen door
niemand minder dan Sinterklaas!

Yes! Het is tijd om de voetjes van de
vloer te doen! Vandaag doen we dat met
Danspiet. Ze organiseert namelijk een
echte Pietendisco!

We eindigen met een klapper! Vandaag
is het tijd voor de enige echte
Pietenbingo.

Het verhaal is live te volgen op de
Facebookpagina van Sinterklaas Intocht
Oudewater. Na afloop is er mogelijkheid
om vragen te stellen aan Sinterklaas
door te reageren op de live feed.

Nog een tip van Discopiet: neem jouw
dansfilmpje op en deel hem op onze
Facebookpagina. Dat vindt Sinterklaas
zeker leuk!

Aan elke Sinterbode is een Bingokaart
vastgeniet waarmee je gratis mee kunt
doen en practige kunt prijzen winnen.
Hoe het verder werkt legt Spelletjespiet
je live uit.

Zorg dat je onze Facebookpagina volgt,
alleen dan kun je live meekijken!

facebook.com/intochtsinterklaasoudewater
Heb je zelf geen Facebook? Vraag dan even aan een van je ouders, die kunnen je vast helpen.
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*Stichting Intocht Sinterklaas Oudewater volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. Het kan zijn dat sommige onderdelen van het programma
gewijzigd moeten worden of niet door kunnen gaan wegens nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM. Onze excuses hiervoor.

Maar wat moet ik
doen tot die tijd?
Hiernaast kun je
vanaf de landelijke
intocht aftellen
hoeveel nachtjes je
nog moet slapen
voordat de Sint in
Oudewater
online te zien is.

nachtjes
slapen

nachtjes
slapen

nachtjes
slapen
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nachtjes
slapen

Teken de Sint af

Uh oh! Er zijn wat lijntjes van de kleurplaat
weggevallen en nu moet jij ze weer aan elkaar
verbinden. Begin bij 1 helemaal tot 49. En als je klaar
bent kun je nog inkleuren ook!
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nachtjes
slapen
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nachtjes
slapen
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nachtje
slapen

Ra-ra-rebus!

Oef! Deze is lastig hoor! De Puzzelpiet kreeg het niet
voor elkaar deze rebus op te lossen? Ben jij slimmer
dan de Puzzelpiet? Veel plezier!

oplossing:................................................................................
Oplossing: Zie de maan schijnt door de bomen

De Sint is
er bijna!

Nog
maar
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WAPPERT JOUW VLAG AL?
Heb jij er al één? Vorig jaar zijn we begonnen met
de verkoop van onze prachtige Sint vlaggen! Hoe
gaaf zou het zijn als heel Oudewater versierd is
met deze mooie vlaggen? De Sint gaat dit zeker
fantastisch vinden! En hij weet meteen waar je
woont, dan slaat hij je huis zeker niet over.
Voor de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en
verzorgers; vanaf 16 november zijn de vlaggen te
koop bij COOP Heijmans. De vlaggen kosten € 7,50
per stuk en de opbrengst gaat naar Stichting Intocht
Sinterklaas Oudewater om ook de komende jaren de
intocht mogelijk te maken.

SINTERKLAASLIEDJES
PUZZEL

1

Van links naar rechts
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3.
6.
7.
9.

2
3

4
5

toen knapte zijn .......
en zei tegen de .......
Toen kon ....... weer ﬁetsen
Ik ...... dat er in mijn achterband

7

8

9

10

Van boven naar beneden

1. Toen .... hij gaan lopen
2. met de ﬁets aan de ......
4. Hij kwam bij een ......
5. een pepernootje ........
8. en ........ zijn band
10. De smid begon te ......
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Oplossing: 1. moest 2. hand 3. band 4. dorpje 5. zit 6. smid 7. Piet 8. plakte 9. geloof 10. lachen

KLEURWEDSTRIJD

Wil je een leuke prijs winnen?
Haal dan vanaf vrijdag 13 november bij één van de NOVO-leden een Sinterklaaskleurplaat.
Maak deze kleurplaat zo mooi mogelijk en lever deze vóór zondag 29 november in bij
Henny's Home & Kids by Liss of COOP Heijmans. Uit alle inzendingen worden de mooiste
kleurplaten gekozen en deze krijgen een prijs. De winnaars worden bekend gemaakt in
De IJsselbode van dinsdag 1 december.
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Sinterklaas
zoekt de
volgende
woorden

Sinterklaas
woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oploss

ing

Oplossing:

Amandel
Baard
Banket
Cadeau
Chocolademelk
Gedicht
Habbijt
Kasteel
Kloppen
Kruidnoten
Lekkers
Letter
Liedjes
Maneschijn
Marsepein
Mijter
Nacht
Pakjesavond
Plofbroek
Rijmen
Schoen
Snoep
Spanje
Taaitaaipop
Tabberd
Verrassing
Water
Wortel
Zenuwen
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Oplossing: Sinterklaas is gek op kleurplaten

BINGOKAART
Heb je deze Sinterbode gekregen op school of bij de BSO,
dan zit er een bingokaart aanvast geniet. Hiermee kun je
gratis meespelen tijdens de Pietenbingo op 28 november.
Heb je de Sinterbode meegenomen bij de Jumbo of de COOP,
of ben je jouw bingokaart kwijt? Stuur dan een mailtje naar
bingo@sinterklaasoudewater.nl dan brengen we
er eentje bij je langs.
Let op: slechts 1 bingokaart per kind

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN
Piet heeft geprobeerd de tekening na te tekenen maar is 6 dingen
vergeten. Weet jij welke onderdelen hij is vergeten te tekenen?
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VOLGEND JAAR
WEER?
We hopen natuurlijk dat we volgend jaar
weer een gewone intocht kunnen organiseren.
Daarvoor is alle hulp welkom.
Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw
donatie overmaken naar:
Stichting Intocht Sinterklaas Oudewater
NL11 RABO 0352 3454 70
o.v.v. donatie Intocht Sinterklaas Oudewater
Alvast enorm bedankt!

DE NOVO DEELT UIT…

Wie verdient er een
goed gevulde cadeauzak
van Sinterklaas?
Welk Oudewaters gezin verdient in deze moeilijke tijd een ‘met
Novocadeaus gevulde zak van Sinterklaas’? Mail voor zondag 29
november de namen van alle gezinsleden (liefst met leeftijd),
hun adres en de reden waarom juist zij een extraatje verdienen
naar info@novo-oudewater.nl . Vermeld hierbij ook je eigen naam

en telefoonnummer, zodat we contact met je kunnen opnemen
om de verrassing zo bijzonder mogelijk te maken. Wij zorgen
dat, uit alle aanmeldingen, 3 gezinnen flink worden verwend.
Op zaterdag 5 december zorgt Piet er persoonlijk voor dat deze
zakken bij de 3 gezinnen langs gebracht worden.
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PSSST... Stop de kleurplaat in je schoen
als cadeau voor Sinterklaas!

