
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Evaluatie Reisjes 

- Sinterklaasintocht 

- Sintknutselen 

- Huisbezoeken 

EVALUATIE REISJES   
Het reisje naar Linnaeushof op zaterdag 21 

september was hartstikke leuk. We hebben 

prachtig weer gehad en de kinderen hebben 

zich prima geamuseerd.  

 

 

Op zondag 29 september moesten de 

kinderen voor het paintballen iets meer 

doorbijten. Er was ontzettend slecht weer 

voorspeld. Toch hebben we een engeltje, 

want tijdens de gehele activiteit is het droog 

gebleven. En dat maakte het toch een stuk 

leuker.  

SINTERKLAASINTOCHT 
De intocht van Sinterklaas in Heenvliet is dit 

jaar op zaterdag 23 november. We 

verwachten Sinterklaas rond 11.15 uur op de 

markt. Om 13.15 uur gaat de deur van de 

sporthal open voor ons middagprogramma en 

tussen 16.00 – 18.00 uur hopen we dat de 

pieten alle kinderen van de OVS kunnen 

bezoeken. 

Uiteraard krijgt u 

binnenkort een folder in de 

bus met het hele 

programma en 

toegangskaartjes voor het 

middagprogramma.   

11.15 uur  Ontvangst markt 

13.15 uur  Pietenvoorstelling 

16.00 – 18.00 uur Huisbezoeken 

 

 

 

 

 

SINTKNUTSELEN 

Onze knutselmiddag van zondag 3 november 

2019 staat in het teken van ‘Knutselen voor de 

Sint’.  

 

We gaan Sinterklaasmutsen knutselen voor de 

kinderen die ze kunnen dragen tijdens de 

intocht en we gaan slingers maken om de zaal 

te versieren. 

 

Uiteraard kunnen we ouders gebruiken die de 

kinderen willen helpen. De koffie & thee staat 

voor u klaar.  

 

HUISBEZOEKEN 
Op de dag van de Sinterklaasintocht komen de 

pieten bij alle OVS leden langs met een 

cadeautje voor de kinderen. Dit is tussen 

16.00 – 18.00 uur. Bent u niet thuis? Dan 

horen we het graag, zodat we de pieten niet 

voor niets langs sturen.  

 

Wilt u Sinterklaas of de pieten ook op bezoek 

rond 5 december? Dit kan door een e-mail te 

sturen naar ovsheenvliet@gmail.com  

 

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Anita Hardy, Hans Timmers, Jasper van der 

Wilt, Laura Werring-Zoeteman en Remco 

Zoeteman. 
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Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  
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