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De manier van Sinterklaas vieren zoals we dat al jaren
doen in ons dorp kan dit jaar niet. Ons plan om het
buiten te vieren is met de veranderende regels onzeker.
Mogen we nu met twee of vier mensen buiten? Het is
lastig om op deze manier iets veilig te organiseren.
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SINT EN PIETEN JACHT
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We vragen aan jullie allemaal om de meegeleverde
poster vanaf woensdag 25 t/m zondag 29 november
voor het raam te hangen.
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De kinderen kunnen dan van 25 t/m 28 november op
jacht door het dorp om deze te vinden.

De kinderen kunnen dan van 25 t/m 28 november op
jacht door het dorp om deze te vinden.

Er zijn allerlei verschillende Sint en pieten die ze kunnen
afstrepen op een afstreepkaart. Deze kaarten worden
verzameld in een speciale brievenbus in de speeltuin.
Laatste brievenbusleging is op zaterdag om 20.00 uur
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Zondag 29 november komen er tussen 12.00 en 14.00u,
op gepaste afstand, twee pieten aan de deur bij alle
kinderen uit het dorp die een afstreepkaart of tekening
hebben ingeleverd.
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De pieten vinden het erg gezellig als je thuis bent, zo
niet dan vind je een aandenken of kadootje in je eigen
brievenbus terug.
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Heeft de Sint en zijn pieten geen afstreepkaart of
tekening van jou gekregen dan zal hij je kadootje aan
de speelgoedbank schenken.
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Veel plezier met de Sint en pieten jacht door ons dorp.
Wat een mooi gezicht zal dat zijn met al die posters en
leuk versierde ramen. Let op elkaar en houdt afstand.
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Afstreepkaart, kleurplaat en posters staan ook op de website
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HALLOWEEN AFGELAST
Na de maatregelen van oktober
was het niet mogelijk om
Halloween door te laten gaan.
Jammer maar…..
wat in het vat zit verzuurt niet.
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