
    Sinterklaas 
fotozoektocht

Lieve kinderen,

De Hoofdpiet van Sinterklaas speelt heel graag verstoppertje. Nu heeft die 

gekke Piet hun kleren verstopt, en moet Sinterklaas raden wat Piet waar 

heeft verstopt. Maar Sinterklaas is al wat ouder 

en heeft daarom jullie hulp nodig! Helpen 

jullie hem met zoeken? Dat zou Sinterklaas 

geweldig vinden!

Om jullie te helpen met aftellen, post Hoofdpiet vanaf
26 november 10 dagen lang, dagelijks 1 foto op de 
Facebook-pagina van Stad Landen. Op deze foto moeten 
jullie zoeken wat hij heeft verstopt. Jullie moeten zeker 
niet ter plaatse gaan zoeken, want Piet heeft de kleertjes
ondertussen al netjes terug in de kleerkast gelegd. 
Vinden jullie het zoeken te moeilijk? Hoofdpiet helpt 
jullie alvast op weg door te verklappen wat jullie in die 
10 dagen moeten zoeken. 

Zoek samen met mama, papa, oma, opa, broer of zus wat 
de Hoofdpiet verstopt heeft. Reageer zeker niet op de foto 
op Facebook, maar hou het antwoord goed bij. Zo kunnen 
andere kindjes ook genieten van de zoektocht. Vanaf 6 
december kunnen jullie al jullie antwoorden doormailen 
naar jeugd@landen.be. Vermeld goed waar en wanneer 
jullie iets hebben gevonden. Bv. ik heb de mantel van 
Sinterklaas gevonden op 2 december in de bibliotheek. 
Piet zal via Facebook dagelijks een tip geven waar hij iets 
verstopt heeft. Heb je een foto of videofragment gemist? 
Neem dan een kijkje op onze website (www.landen.be), 
wij hebben ze hier voor jullie verzameld.    

Liefs, Sinterklaas 

6 december is Sinterklaas jarig. 
Samen maken wij er een geweldig 
kinderfeest van! 

Heb jij ze 
allemaal gevonden? 
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Joepie, ik heb ze gevonden! Sint ik ben...

voornaam en naam...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ik ben.................................jaar           Mijn school is........................................................................................................................ 

telefoon mama of papa.......................................................................................................     e-mail mama of papa..................................................................................................... 

 Gevonden!

Mantel Sinterklaas ................../.................../...................
Wit kleed Sinterklaas ................../.................../...................
Stola Sinterklaas ................../.................../...................
Boek Sinterklaas ................../.................../...................
Mijter Sinterklaas ................../.................../...................
Schoenen Sinterklaas ................../.................../...................
Staf Sinterklaas ................../.................../...................
Juten zak ................../.................../...................
Kraag Piet ................../.................../...................
Pet Hoofdpiet ................../.................../...................


