
 

Zaterdag 30 november komt Sinterklaas met zijn pieten bij Vek-Wik op bezoek. 

Ben je 2 of 3 of misschien al 8 jaar? Voor jou staat dan een groot pietenparcours klaar. 

Kom je lekker naar de Pietengym in je korte (zwarte pieten) broek? 

Vanaf 13.30 is de deur open, we starten precies om 14.00 uur. 

Om circa 15.30 uur stopt het avontuur. 

 

Lever wel even het strookje in bij Laura, Tim of Tigo, je kent ze wel. 

Of stuur uiterlijk 29 november een mail naar info@vekwik.nl. 

 

Onze kleinste Vek-Wik-kanjers mogen gerust met papa, mama, opa of oma aan de hand. 

Gezellig samen over het pietenparcours naar de overkant. 

Vergeet je gympies niet. Je mag ook verkleed als Sint of piet!  

Wij zorgen voor iets (gezonds) lekkers en iets te drinken. 

Als je het leuk vindt mag je je ook laten schminken. 

Je familie mag blijven kijken om jou en het sinterklaasfeest te #liken. 

 

Met het opbouwen en versieren van de zaal is de hulp van lieve ouders wel fijn. 

En we versieren de zaal met jullie tekeningen en knutselwerken, groot of klein. 

Breng jouw mooiste tekening of knutselwerk mee naar de gymles. 

Uiterlijk op vrijdag 29 november, je hebt nog even tijd, geen stres.  

Sinterklaas maakt uit alle teken en knutsel werkjes een keuze. 

Drie kinderen krijgen een extra cadeautje voor hun mooiste werk, echt het wordt reuze! 

Neem ook nog een of twee nep Sinterklaaspakje(s) mee naar de Drecht. 

Hiermee kun je op het pietenparcours lopen - als hulppiet - net echt!  

Heb je een dieet/allergie of iets anders wat van belang is, laat ons dit dan weten! 

Sportieve groeten van Vek-Wik. 

————————————————————————————————

Naam kind: ………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………….. 

Leeftijd+lesuur : ……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ……………………………………E-mailadres……………………….. 

Ik ga ermee akkoord dat er foto’s worden genomen voor sociale media. 

 

O  Vele handen maken licht werk, ik wil graag helpen bij het sinterklaasfeest: naam…………………. 

O  Ik kan helaas niet helpen bij het sinterklaasfeest 

 

Van belang: ……………………………………………………………………………….. 

Zaterdag 30 november 14.00 – ca. 15.30 uur Sporthal De Drecht 

#pietengym 

#pietendiploma 

#grabbelton 

#pepernoten 

#limonade 

 

 

 

 

 

 

 

 

#muziek 

#plezier 

#teken/knutselwedstrijd 

#laat-je-schminken 

 

 

 

 

 

 

SINTERKLAASFEEST 
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