
Wil jij ook een super Piet 
worden?

HET GROTE PIETENSPEL 
Super Piet daagt jullie uit: is jouw team klaar om ook een Piet te zijn? Via Messenger krijg 
je opdrachten: dingen zoeken of uitbeelden, gekke groepsfoto's maken, denkopdrachten 

met raadsels... Je neemt het hierbij op tegen andere gezinnen. De Sint kijkt vanaf de 
zijlijn mee... Hebben jullie het in je om een échte Piet te worden? 

 
Een coronaveilig opdrachtenspel rond Sint en Piet voor gezinnen met kinderen.  

Deze activiteit werd exclusief uitgewerkt door de gezinsbond in samenwerking met Das Box, specialist in 
groepsactiviteiten. De gezinsbond afdeling Astene biedt dit gratis aan.

zondag 29 november 2020 van 14u30 tot 16u (maximum 16u30)

Coronaproof ! : 
- Je speelt het spel thuis, vanuit je eigen bubbel


Wat heb je nodig ? 
- Een smartphone met daarop de Messenger app en

- Een Facebook account waarmee je inlogt op Messenger


Hoe gaat het in zijn werk ? Concreet: 
- Laat weten via mail naar kinderopvang@gezinsbondastene.be dat je wil meedoen! 

- De eerste 25 inschrijvingen krijgen een bevestigingsmail + de speluitleg.

- Slechts 25 gezinnen kunnen deelnemen: je wacht dus best niet te lang met inschrijven!

- Een tiental minuten voor de start van het spel sturen we jou per mail de opdrachtenlijst 

(dingen doen, voorwerpen zoeken in huis of denkopdrachten beantwoorden).

- Telkens neem je een leuke foto van het resultaat en je stuurt deze via Messenger naar 

de Pietenjury die punten toekent. 

- We verzekeren je dat het een spannend en knotsgek spel wordt. Plezier gegarandeerd!

- De Sint voorziet een fijn cadeau voor het gezin dat het meeste “goede Piet punten” 

verzamelt. Uiteraard wordt dit coronaproof geleverd!


Vragen ? 
- Neem gerust contact via kinderopvang@gezinsbondastene.be 
- of via GSM nr 0479 64 62 32 (Kristien Corijn, kinderoppascoördinator afd Astene)

VAN HARTE WELKOM


