SINTERKLAASVIERING BASISSCHOOL 2018
De basisschool viert dit jaar het Sinterklaasfeest op woensdag
5 december en dit feest is voor het hele dorp.
8.30 – 8.45 uur

Ontvangst op het grote plein.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.

8.45 – 9.15 uur

De Sint en zijn pieten ontvangen de allerkleinsten van het dorp in het
speellokaal van de school. Ouders met kinderen tot 4 jaar zijn welkom
bij de Sint om hem een hand te geven en om wat lekkers te krijgen
van de pieten.

9.15 – 12.00 uur

De Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan groep 1 t/m 8

12.00 uur

Leerlingen van groep 1 t/m 8 lunchen in hun eigen lokaal.
Vergeet niet je eigen lunch mee te nemen.

’s Middags komt de Sint in het dorp voor de optocht en natuurlijk komen ook dan de
pieten weer mee om pepernoten uit te delen aan iedereen die meeloopt of langs de
optocht staat.
12.55 uur

Opstellen voor de optocht op het grote plein.

13.00 uur

Begint de optocht door het dorp en volgt de volgende route:
- Over de Lyclamaweg en weer terug
- Via de Bercoperweg naar de Van Brederodestraat
- Daar linksaf naar de Ceresstraat en de Bakkerskamp en
- Vervolgens via de Van Brederodestraat
- Rechts de Wemeweg op en
- Via de Mr Bergsmastraat terug naar school

Muziekvereniging Crescendo zal de optocht traditioneel begeleiden met gezellige
sinterklaasliedjes.
We hopen op veel belangstelling vanuit het dorp en een mooi aantal toeschouwers langs de
route te zien op 5 december.
We zijn om ongeveer 14.00 uur weer terug op het plein en dan
nemen we afscheid van de Sint en zijn pieten. De kinderen
kunnen daarna mee naar huis genomen worden.
Als het slecht weer is, gaat de optocht niet door. De Sint komt dan
13.00 uur naar het dorpshuis en dan hebben we daar een
gezellige middag met elkaar, waarbij u ook van harte welkom
bent.
Dank voor uw bijdrage!
De ouders en kinderen van o.b.s. “de Stelling” komen in week 48
(26 nov t/m 30 nov) bij u langs voor een bijdrage voor het
Sinterklaasfeest. Mocht de envelop niet bij u zijn opgehaald, en u
wilt wel een bijdrage geven, dan kan de envelop ook op school
ingeleverd worden.
We hopen u te mogen verwelkomen op 5 december en we wensen u alvast een
fijne pakjesavond.
Onze hartelijke dank voor uw bijdrage, team en oudervereniging van o.b.s. “de Stelling”

