Beste jongens en meisjes van buurtvereniging Hoornerveen,

Sinterklaas komt al gauw weer in het land! Hij komt gelukkig ook weer met zijn Pieten naar het
Hoornerveen.

Woensdag 28 november vanaf half 3 heten wij hen welkom in het
clubgebouw van de Skeelervereniging aan de Kommerseweg.
Alle kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep 4 mogen komen. Je mag verkleed komen als je dat
wilt. Vaders of moeders mogen natuurlijk ook blijven.

Terwijl wij wachten op Sinterklaas gaan we iets heel leuks maken. Bedenk alvast een paar
mooie liedjes, want we moeten natuurlijk wel zingen als hij binnenkomt. Jullie krijgen van Sint
allemaal een cadeautje.
Ga maar gauw vragen of je naar het Sinterklaasfeest van de buurtvereniging mag!

Bericht voor de ouders/grootouders:
De kosten van deze middag zijn € 6,00 per kind. Als lid van onze buurtvereniging zijn uw (klein)
kinderen (vanaf 2 jaar t/m groep 4) ook van harte welkom.
Betalingen graag op de bankrekening van de buurt.
Aanmelden en betalen vóór 20 november, dit kan via de mail of via de website of bij 1 van
de bestuursleden. En... wilt u bij het opgeven iets leuks of grappigs of bijzonders opschrijven voor in
het grote boek? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tijdens deze activiteit worden foto’s gemaakt ,mocht u dit niet willen dan dient u dit vooraf aan te
geven.

Tijdens deze activiteiten zullen er foto’s die op de website worden geplaatst van onze buurtverenging.
Als u hiertegen bezwaar heeft, laat dit dan tijdig kenbaar aan onze voorzitter Gerrit Stijf.

Noteer alvast in uw agenda of geef u alvast op :
15 december 2018: Bezoek de kerstmarkt in Oberhausen
17 december 2018: Kerstbakjes maken
1 februari 2019 Toneel NEON
Het bestuur van de buurtvereniging: Gonny Baars, Johanna ten Brinke, Hennie Draaier,
Gerrit Stijf, Léonore Eilander

,

Deelname aan deze activiteit is voor eigen risico.
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