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Wil jij ook dat het
Sinterklaasfeest leuk en gezellig
blijft voor iedereen? Ga met ons
op zoek naar een nog leukere

Piet, die geen herinneringen oproept aan de

http://kleurenpieten.nl/
http://kleurenpieten.nl/image/103030080816
http://kleurenpieten.nl/post/103030080816/een-bont-sinterklaasverhaal-over-dingen-die-mis
http://kleurenpieten.nl/rss
http://kleurenpieten.nl/mobile
http://kleurenpieten.nl/archive
http://kleurenpieten.nl/submit
http://kleurenpieten.nl/sprookje
http://kleurenpieten.nl/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fkleurenpieten.nl%2fpost%2f103030080816%2feen-bont-sinterklaasverhaal-over-dingen-die-mis&id=ma-141119042249-a9145ca0
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

karikatuur die vroeger van mensen mensen met
een donkere huidskleur gemaakt werd.

Op een positieve en humoristische manier, van
onder op. Naast en tussen de traditionele
Pieten: veelkleurig en tolerant!

Heb jij een kleurenpiet of regenboogpiet te gast
op je familiefeestje, Sinterklaasintocht in de
buurt, op het werk of op school? Post je foto,
link, video of verslag via de link Jouw
Kleurenpiet. Verandering komt van elk van ons!

Geef ons een Facebook-duimpje

Regenboogpiet, Kleurenpiet, Bonte Piet...?
Zoals vaak met iets nieuws is een goede naam
vinden moeilijk, elke optie heeft zijn voor en
tegen. We hebben nu voor kleurenpiet gekozen
omdat dat de drie lettergrepen mooi in de oude
liedjes passen.

Kleurenpiet of vegenpiet?
Opnieuw: voor en tegen. Sommigen vinden dat
veelheid in kleuren niet het stereotype
wegneemt. Maar vegen alleen maken die lieve
tante Truus misschien niet onherkenbaar
genoeg als Piet. En met veelkleurigheid vieren
we net onze diversiteit.
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Tweeten

Een bont Sinterklaasverhaal over dingen die mis kunnen gaan.

Van Pimm van Hest, illustraties door Nynke Talsma. Uitgegeven en te verkrijgen bij
Clavis. Bij het boek hoort een gratis te downloaden lespakket voor in de klas.

Meer rond dit thema: kinderboek, of bekijk de nieuwste posts

Vergelijkbare initiatieven
KleurenPietitie op Facebook
Gekleurde Pieten op scholen-petitie
We love kleurpieten - op Hyves
Knip- en vouwkleurpiet van 3EyedBear
ZPiR - campagne voor roetvegenpiet
Pietitie voor roetvegenpiet
Posi-Pietitie
Wij Nederlanders: alle kleuren
Regenboog-Pieten op Facebook

Foto's en illustraties
Header: Fa. J.F. Kloeg & Tim S. Trebla (meer)
Avatar: fragment tekening Annette Fienieg in het
Pietenboek van Arend van Dam
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