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Basisschool Lyceum geeft gevolg aan vraag van Sinterklaas om voor zijn Zwarte Pieten een
slaapkamer te voorzien

ZWARTE PIETEN LOGEREN TIJDELIJK IN BASISSCHOOL
LYCEUM
“Sinterklaas is oud. Hij heeft zijn nachtrust nodig. Maar slapen met drukke Zwarte
Pieten lukt niet. Hij heeft ons in een brief gevraagd of wij geen slaapruimte kunnen
voorzien voor zijn Pieten, zodat hij ’s avonds wat meer rust heeft. Geen probleem. We
hebben in de basisschool, die tegenover de kleuterpaviljoenen aan de andere kant van
de campus ligt, een lokaal als slaapkamer voor de Pieten ingericht”, zegt Willem
Mestdagh, directeur van basisschool Lyceum. “Maar onze logees vragen wel wat
aandacht. Elke ochtend brengen onze kleuters een bezoekje aan het slaaplokaal en
vinden ze een brief met een bepaald verzoek.”
Meester Bram is een goede vriend van Sinterklaas. Hij ontving vrijdag 28 november een brief
van de heiligman waarin de Sint verzuchtte dat hij zo slecht slaapt in het Sinthuis, omdat de
Pieten zo druk zijn. Ze oefenen hun kunstjes, zingen ’s avonds Sinterklaasliedjes, … Kortom,
te vermoeiend voor een oude man als Sinterklaas. Vandaar de vraag: mogen de Pieten niet
een paar nachtjes in basisschool Lyceum slapen? Na overleg met de directie, leerkrachten
en de kleuters heeft meester Bram dit toegezegd.
“We besloten een lokaal van de basisschool, gelegen op onze campus tegenover de
kleuterpaviljoenen, om te toveren tot slaapkamer voor de Pieten”, zegt Meester Bram.
“Vandaag, maandag 1 december, controleren we met de kleuters de geschiktheid van deze
ruimte.”
Daarna krijgen de kleuters elke dag een opdracht van hun tijdelijke logees.
Elke ochtend gaan de leerkrachten samen met de kleuters even kijken of alles in het
slaaplokaal in orde is. De Pieten zijn dan al voor een nieuwe werkdag vertrokken naar het
huis van Sinterklaas. Maar ze laten telkens een brief achter waarin ze de kleuters om iets
vragen.
Morgenochtend (dinsdag) zal er in die brief staan dat de Pieten een beetje bang zijn geweest
en of de kleuters weten wat ze hier aan kunnen doen. Het is dan de bedoeling dat de
leerkrachten samen met de kleuters zaklampen en knuffels en dergelijke meer voorzien voor
de Pieten. De dag nadien zullen de Pieten schrijven dat ze honger hebben. De kleuters
geven ze dan eten. Wel iets gezonds, want ze mogen niet te dik worden. Dan kunnen ze
immers niet meer lenig over de daken klimmen…!
En zo verloopt de hele week.
Uiteindelijk zullen de kleuters op vrijdag beloond worden voor al hun inspanningen. De
Pieten hebben in hun slaaplokaal allemaal cadeautjes en lekkers voor hen achtergelaten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Mestdagh, directeur van
basisschool Lyceum, tel: 015 20 43 09.
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