SINTERKLAASKRANT DE WIJERT

SINTERKLAAS KOMT OOK DIT JAAR
WEER NAAR ONZE WIJK
LET OP:

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021

MFC DE WIJERT
P.C. HOOFTLAAN 1

TUSSEN 12:30 EN 14:00
KINDEREN VAN 4 T/M 8 JAAR

Het sinterklaasfeest wordt ondersteund door:

www.wijert.nl/sinterklaas sinterklaas@wijert.nl

sinterklaasfeest

de

wijert

GEEF JE SNEL OP!
Zaterdag 27 november wordt het groot feest in het MFC! Want dan komt de Coolkids Sint
Show naar ons toe! Dit wordt één groot feest met dans, pepernoten, muziek, allerlei leuke
dingen en natuurlijk komt Sinterklaas met zijn pieten!

Geef je kind(eren) op voor 1 november, je ontvangt van ons een
uitleg wanneer de kinderen gebracht en gehaald mogen
worden. Als de corona regels het toelaten mogen de ouders het
laatste gedeelte van het feest meemaken. Je kind wordt goed
opgevangen en verzorgd door vrijwilligers en professionals.
Op het gehele Sinterklaasfeest is het privacybeleid
(www.wijert.nl/privacybeleid) van Platform De Wijert van
toepassing. Er kunnen deze dag foto's en video's worden
gemaakt van je kind. Meld je kind aan en stop de invulstrook
(pagina 3) in de brievenbus van het MFC De Wijert (P.C.
Hooftlaan 1) of mail alle informatie uit de invulstrook naar
Sinterklaas via: sinterklaas@wijert.nl

CORONA

DISCLAIMER

Wegens het Coronavirus leven we
momenteel in een onzekere tijd. Dit brengt
voor ons allemaal lastige dilemma’s mee.
Toch doen we er alles aan wat mogelijk is
om er ook dit jaar voor de kids een
prachtig feest van te maken.
Op het moment van het maken van deze krant is het zo dat er geen beperkingen op het feest zouden zijn. Echter als het
feest eind november plaatsvindt kan de wereld er weer heel anders uitzien en kunnen er andere maatregelen van kracht
zijn. We zullen de dan geldende maatregelen hanteren en u hiervan per mail of telefonisch op de hoogte stellen.
Maar we gaan er vanuit dat we er een ontspannen feest voor de kids van kunnen maken.

Wist je dat….
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Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in en laat je ouder(s) of verzorger(s)
uiterlijk 26 november inleveren in de brievenbus van het mfc de wijert, dan
krijgt jouw kleurplaat een prachtige plek op het sinterklaasfeest!

......................................................................................................
Alleen kids uit De Wijert en Helpermaar

Het sinterklaasfeest De Wijert wordt mede mogelijk gemaakt door:

