
 
 
 
 
 

 

  



 

10:00 uur tot 11:00 uur  Pieten knutsel: kijkdoos  
Heej hallo allemaal, Knutselpiet hier. Ik heb een fantastisch leuke knutsel vandaag klaarstaan. 

We maken vandaag een echte Sinterklaaskijkdoos. Te gek hé? Wat wordt dit een groot feest 

zeg! Knutsel jij gezellig met ons mee? Locatie: Restaurant – Vanaf 4 jaar   

 

10:30 uur tot 11:00 uur  Kliedertijd: Sinterklaasslinger  
Heej hallo lieve jongens en meisjes, wil jij net als de wat grotere kinderen knutselen? Dan heb 

ik, Knutselpiet, een te gekke knutsel meegenomen. Jullie kunnen namelijk jullie eigen 

Sinterklaasslinger komen kleuren en versieren. Hang hem op in de accommodatie of thuis op 

je kamer. Zie ik je zo bij de knutsel?  Locatie: Restaurant – Van 0 t/m 3 jaar  

 

11:30 uur tot 12:15 uur  Voorlezen met Jibo en Piet + schoen zetten  
Het is tijd voor een verhaaltje. Ga lekker in de zitzakken zitten en luister mee naar het verhaal 

van vandaag. Jibo is gek op verhaaltjes en luistert graag even mee als de piet het verhaal 

verteld. Na het verhaaltje is het tijd voor kletsen, high-5 en natuurlijk die gave foto voor in het 

plakboek!  

 

Bij aankomst hebben jullie een schoentje ontvangen, je mag hem nu komen kleuren en 

knippen. Vervolgens zetten we hem samen met Jibo en de piet in het restaurant neer, zingen 

we een liedje en gaan we hopen dat er een cadeautje inzit morgenochtend. Locatie: 

Restaurant 

 

13:30 uur tot 14:30 uur  Pepernoten pad   
Kleed je warm aan want Spelletjespiet is er klaar voor. Hij heeft een cool  pepernoten uitgezet 

op het park en ondertussen gaan we allemaal leuke pietenspellen doen. Lopen jullie gezellig 

mee? Natuurlijk warmen we daarna lekker op in het restaurant onder het genot van wat 

pepernootjes. Verzamelen: Restaurant – Kleed je warm aan, we gaan naar buiten.  

 

15:00 uur tot 16:00 uur   Pepernoten bakken      
Jij lust vast wel wat pepernoten? Wist je dat de Bakpiet het 

geheime recept op Dierenbos heeft achtergelaten? Kom 

jij deze speciale pepernoten met ons bakken? Tot zo!    

Locatie: Restaurant - Vanaf 7 jaar - €2,- per persoon – 

inschrijven kan tot 12:00 uur vandaag. – Enkel contante 

betalingen mogelijk.     

 

17:00 uur tot 20:00 uur  Pietenfestijn tijdens het diner      
Kom jij gezellig dineren tussen de pieten vanavond? Maak 

gebruik van ons heerlijke menu en wordt bediend door de 

Pieten. Het beloofd een avond vol lekker eten, 

gezelligheid en ook een beetje gekkigheid met de Pieten 

te worden. Wil jij genieten van dit heerlijke en bijzondere 

diner? Voor de kinderen is er uiteraard een speciaal 

Pietenmenu. Boek dan snel een tafeltje in het restaurant, 

zo ben je verzekerd van een plaatsje.  Locatie: Restaurant  

 

19:00 uur Filmtijd: De club van Sinterklaas en het pratende paard   
Kom lekker in de zitzakken zitten, geniet van een paar 

pepernoten en kijk naar de Sinterklaasfilm van vandaag. 

Locatie: Restaurant  
 



 

 
10:00 uur tot 11:00 uur  Pieten knutsel: Piet of Sint   
Heej hallo allemaal, Knutselpiet hier. Ik heb een fantastisch leuke knutsel vandaag klaarstaan. 

We maken vandaag jouw eigen Sint of Piet in het klein. Te gek hé? Wat wordt dit een groot 

feest zeg! Knutsel jij gezellig met ons mee? Locatie: Restaurant – Vanaf 4 jaar   

 

10:30 uur tot 11:00 uur  Kliedertijd: Mijter van Sinterklaas  
Heej hallo lieve jongens en meisjes, wil jij net als de wat grotere kinderen knutselen? Dan heb 

ik, Knutselpiet, een te gekke knutsel meegenomen. Jullie kunnen namelijk jullie eigen 

Sintermijter komen kleuren en versieren. Zie ik je zo bij de knutsel?  Locatie: Restaurant – Van 0 

t/m 3 jaar  

 

11:30 uur tot 12:00 uur  Schoentje ophalen + pietendisco  
Het is tijd om jouw schoentje weer op te komen halen, wat zal erin zitten? Kom snel kijken en 

neem jouw schoentje met het cadeautje mee naar huis. We gaan natuurlijk niet alleen ons 

schoentje ophalen, we dansen, zingen en swingen er ook even op los met de pieten. Doe jij 

gezellig met ons mee? Locatie: Restaurant 

 

 

 

12:00 uur tot 14:00 uur  Pietenfestijn tijdens de lunch 
Kom jij gezellig lunchen tussen de pieten vandaag? Maak gebruik van ons heerlijke 

menu en wordt bediend door de Pieten. Het beloofd een middag vol lekker eten, 

gezelligheid en ook een beetje gekkigheid met de Pieten te worden. Wil jij 

genieten van dit heerlijke en bijzondere moment? Voor de kinderen is er uiteraard 

een speciaal Pietenmenu. Boek dan snel een tafeltje in het restaurant, zo ben je 

verzekerd van een plaatsje.  Locatie: Restaurant  

 

 

13:30 uur tot 14:30 uur  Pietenschool  
Oh oh, wat hebben de pakjespieten nu toch weer allemaal neergezet? Ze 

hebben het restaurant omgebouwd tot Pietenschool en zijn klaar voor een uurtje 

Pietengym. Tijdens de Pietenschool leer je alles wat echte pieten moeten kunnen. 

Verdien jouw eigen Pietendiploma!  Verzamelen: Restaurant – Kom jij als pietje 

verkleed?   

 

15:30 uur tot 16:00 uur   Jibo en Piet fotomoment  
Jibo e en de Piet komen gezellig langs om een high-5 te geven, een dikke knuffel 

te geven en natuurlijk voor die unieke vakantiefoto! Kom jij gezellig langs voor een 

praatje? Dat mag natuurlijk ook. We zien je in het restaurant. Zie je ons niet? We 

zijn vast aan het rondlopen.     

Locatie: Restaurant  

 

16:00 uur   Filmtijd: De club van Sinterklaas en de pietenschool  
Kom lekker in de zitzakken zitten, geniet van een paar pepernoten en kijk naar de 

Sinterklaasfilm van vandaag. Locatie: Restaurant  

 


