Sinterklaas
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1. Vier je Sinterklaas?
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Een gewortelde traditie voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Geen kadoos maar gewoon een gezellig avondje met het gezin
Kleinkinders
Met de hele fam. vieren op 5 december of de dichtsbijzijnde datum.
Met de kinderen en kleinkinderen
Met de kleinkinderen
Met de kleinkinderen uit Horst
Met traditionele zwarte pieten, zoals het hoort. Die flauwe kul van die
bezwangerde andersdenkende nietsnutten moet geen aandacht geven. Subjectief
van media
Voor de kleinkinderen
We vieren dit jaar Sinterklaas op 6 december omdat er iemand van het gezin
moet werken op 5 december in de avond.
Alleenstaand
Geen kinderen thuis
Hier zijn geen kinderen meer
Klein/kinderen te groot
Klinkt treurig maar is het beslist niet: ik ben alleen en, indien ik er behoefte aan
heb, koop ik mezelf wat leuks!!
Komt niet goed uit dit jaar
Mijn kleinkinderen krijgen wel iets van mij voor Sinterklaas.
Ja met sinterklaas of met kerst
Wij hebben geen kinderen en vieren daarom geen sinterklaas
Zelf niet meer sinds de kinderen het huis uit zijn. Nu zijn er kleinkinderen. Zij zijn
nog erg jong dus even afwachten.
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1.1 Wanneer vier je Sinterklaas?
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29-nov.
4 dec.
4 dec.
4 dec.
4 dec.
4 en 6 december
4dec.
5 december of de dichts bij zijnde datum.
5 en 6 dec
5 en 6 december
5 en 6 december thuis en opa's en oma's
afhankelijk agenda anderen
als de familie tijd heeft in het weekend
als het uitkomt
als we allemaal bij elkaar kunnen zijn
Diverse data (familie 2x, werk 2x)
eind november
Eind november
Eind november en begin december
ervoor met familie 29-11
familiebijeenkomst
in december
in weekend ervoor
jaarlijks verschillend
kerst
Kerstmis
Meestal 5 dec. enkele maal op 6 december 's ochtens
met familie, met buurt
moeten nog een datum prikken
november
Op 5 dec. en meestal nog een andere avond
op diverse dagen in december
op een andere dag
op nader overeen te komen datum
Op verschillende dagen, thuis en met (schoon)ouders
rond 6 december
verschilt per jaar, vaak in het weekend ervoor of tijdens
Wanneer het uitkomt met de kinders
wat uitkomt bij ons gezin
Wij prikken een datum.
zondag 29 november
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1.2 Hoe vier jij Sinterklaas?
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5 dec of iets eerder met kind naar kringloopwinkel en kind mag vrij shoppen, zoveel als hij kan
dragen, als hulppiet. Hij is nl 6 dec jarig waar nieuwe wens-kadoos worden gegeven
bezoek de kleinkinderen die nog geloven
cadeau voor de kleinkinderen en daarna samen eten
Dobbelspel met cadeautjes
eten en bowlen met de (grote) kinderen
etentje (2x)
Etentje
etentje met familieleden
geef de kleinkinderen geld voor cadeautjes
geld
gezellig avondje
gezellig samenzijn
gezelligheid
gourmetten
gourmetten en daarna naar de bioscoop
Ik ben Sinterklaas en vier mijn eigen verjaardag te midden van mijn zwarte pieten en mijn paard
laten de 3 pieten komen voor de kleinkinderen
lekke etentje
met de kinderen en kleinkinderen zij krijgen een kleinigheidje
Met een lekker uitgebreid ontbijt
met kinderen en kl, kinderen in gehuurde zaal
met snoep en ZWARTE Piet
met vrienden en familie
samen eten
Samen met kinderen eten
we gaan met de kinderen uit eten
We geven de kinderen en kleinkinderen geld.
We vieren het alleen voor de kinderen
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1.3 Met wie vier je Sinterklaas?
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etentje
Ik ben Sinterklaas en vier mijn verjaardag te midden van mijn pieten en mijn paard
kinderen en kleinkinderen
kleinkinderen
met de over buurman van 91 jaar
Met gezin ook naar Sint op het werk
met kinderen en kleinkinderen
met mijn kinderopvangkinderen
samen
Schoonfamilie
werk
Werk
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