
Hoi Fan van de Sint, 

 

Wat super leuk dat jij wilt "zoomen" met Sinterklaas!  

Als je een mail stuurt aan sintinulst@gmail.com met de code SINT2020 ontvang 

je een vragenformulier per mail dat je dan in kunt vullen. Om je alvast een 

beetje voor te bereiden zie je hieronder al de vragen die gesteld zullen worden. 
 

Naam van het kind:  

 

Geboorte datum van het kind:  

 

Hobby's/Sport:  

 

Tips & tricks nodig van de Sint?  

 

Wanneer wil je (1 x gratis 10 minuten) "zoomen": 

op woensdag 18 november 2020 tussen 15:00 - 16:00 uur  

op woensdag 25 november 2020 tussen 15:00 - 16:00 uur  

op woensdag 02 december 2020 tussen 15:00 - 16:00 uur 

 

Zijn er nog broertjes en of zusjes, die genoemd mogen worden? of vriendjes? 

Naam:  
 

Wat spreken we af? 

* Je krijgt een dag vóór de zoomsessie een link en de exacte tijd  doorgestuurd, 

deze link kan je gebruiken om deel te nemen aan het gesprek met de Sint. 

* Zorg dat je 5 minuten vooraf klaar zit! (wel met de nodige pepernoten en wat 

te drinken uiteraard). 

* 2 minuten voor aanvang, check je je haar en de troep op tafel en klik je op de 

link. 

* Bedenk alvast een paar vragen die je kan stellen aan de Sint. 

bv... wat eet de Sint bij zijn ontbijt of hoeveel kussens heeft de Sint op zijn bed 

liggen, heeft Sinterklaas ook een knuffel? Heeft hij je kleurplaat al op het raam 

zien hangen? 

 

Wat kan je verwachten! 

*Je kan meekijken in het huis van de Sint. 

*Je bent samen met ca. 9 andere kinderen in gesprek met Sinterklaas. En omdat 

door elkaar praten niet handig is, geeft de Sint aan, wie er aan de beurt is. Is 

jouw vraag al gesteld, bedenk dan snel een andere!  
 

Heb je nog vragen of technische problemen, bel onze regelpiet 06-31926692. 
 

mailto:sintinulst@gmail.com


Dank voor het invullen en heel graag tot "Zoom" 

en voor nu; leun lekker achterover en geniet alvast van de voorpret! 
 

Pietje Precies en Zoom Piet 

 


