
Beste ……., 

De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest gaan binnenkort al van start. Ongetwijfeld zal 
ook dit jaar het feest weer vrolijke spanning, mooie cadeautjes en lachende gezichten van 
onze kinderen brengen.  

Roetveegpieten 
Sinterklaas is een gezellig familiefeest voor iedereen, maar voor steeds meer mensen is de 
figuur Zwarte Piet kwetsend. Het zwart/bruine geschminkte gezicht, de kroeshaar pruik, rode 
lippen en gouden oorringen. Dat mensen zich gekwetst voelen door een tradiEe, die 
uiteraard nooit kwetsend is bedoeld, maar wel dat effect heeG, past niet meer in deze Ejd en 
is zeker niet wenselijk. Vorig jaar had Apeldoorn al de primeur: alleen roetveegpieten bij de 
landelijke intocht. De SEchEng Apeldoornse Sinterklaas intocht heeG besloten die lijn voort 
te zeKen. Wij, als ouders, willen dan ook vragen om ook Ejdens de Sinterklaasviering op 
school geen zwarte pieten meer in te zeKen. Sinterklaas is immers een feest voor álle 
kinderen, van welke kleur dan ook.  

Discussie rondom Zwarte Piet  
De laatste jaren is er veel ‘discussie’ rondom de figuur Zwarte Piet geweest, en zijn er 
verschillende uitspraken over dit onderwerp gedaan. Zo stelt de Kinderombudsman  dat de 1

figuur van Zwarte Piet aanpassing nodig heeG. De kinderombudsman constateert dat Zwarte 
Piet tot discriminaEe, uitsluiEng en pesten kan leiden. Door het aanpassen van Zwarte Piet 
kunnen alle kinderen zich veilig en goed voelen bij dit feest.  

Racismevrije sinterklaasviering 
U als educaEeve instelling heeG hier juist de kans om ouders en kinderen op construcEeve 
manier mee te nemen in deze aanpassing, namelijk door geen Zwarte Pieten in te zeKen. 
Op school leren we kinderen dat we leven in een wereld vol verschillen en dat het soms best 
lasEg is om met die verschillen om te gaan. U helpt ze daarmee voorbereiden op een 
samenleving waarin zij respect hebben voor anderen. We zijn allemaal anders, ervaren het 
sinterklaasfeest allemaal anders, maar wij horen wel bij elkaar. Daarom vragen wij van u als 
direcEe en leerkrachten om acEef aan een racismevrije Sinterklaasviering bij te dragen.  

Kleine veranderingen brengen grote vreugde 
Denk aan roetveegpieten of gekleurde pieten, geen zwarte piet elementen zoals eerder 
genoemd, zwarte piet vrij inpakpapier en aangepaste sinterklaas liederen. Het 
Sinterklaasfeest is dan voor iedereen een feest, zonder uitsluiEng en dat zoveel mogelijk 
mensen en kinderen aanspreekt. 

Met vriendelijke groet, 
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