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In deze nieuwsbrief:  

- Brief i.v.m. Corona juli 2020 

- Aangepast Sinterklaasfeest 

- Feestmiddag 21 november 2020  

- Huisbezoeken 21 november 2020 

- Huisbezoeken rond 5 december 2020 

BRIEF I.V.M. CORONA JULI 2020 

In juli heeft u van ons allemaal digitaal en op papier 

een brief kunnen ontvangen hoe we dit jaar 

omgaan met onze beperkingen i.v.m. Corona en 

wat dit betekent voor uw contributie. Een 

samenvatting hiervan is na te lezen op de 

homepagina van onze website 

www.ovsheenvliet.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt 

u ons altijd mailen: ovsheenvliet@gmail.com  

AANGEPAST SINTERKLAASFEEST 
I.v.m. de huidige situatie rondom het Corona-virus 

hebben we ons Sinterklaasfeest aangepast.  

 

Het Sinterklaasfeest is voor ons een activiteit waar 

we gemiddeld zo’n vijftig vrijwilligers voor inzetten. 

Voor u is het een feest zonder afstand. Kinderen en 

volwassen kunnen Sinterklaas en de pieten altijd 

makkelijk benaderen. Dit jaar gaat dat helaas niet. 

Een deel van onze vrijwilligers en een deel van u  

valt onder de zogenaamde ‘kwetsbare groep’ of 

heeft deze in zijn of haar directe omgeving. We 

kunnen niet van hen of u vragen om in een optocht 

mee te lopen, een groot feest te vieren of bijv. op 

huisbezoeken te gaan, of bezoek te ontvangen. 

Hoe graag we dat ook allemaal zouden willen doen.   

 

Is er dan helemaal niets 

dit jaar? JAWEL, de 

intocht gaat dit jaar niet 

door, maar we gaan wel 

een feest organiseren en 

we gaan op 

huisbezoeken, maar 

alles met aanpassingen.  

 

FEESTMIDDAG 21 NOVEMBER 
De feestmiddag zal plaats vinden in aangepaste 

vorm. Er mag maar een bepaald aantal 

volwassenen tegelijk binnen zijn en we moeten 

voldoende afstand kunnen garanderen.  

Daarom geven we twee of drie keer* een 

voorstelling van een half uur.  

LET OP: u dient zich van tevoren in te schrijven. 

Spelregels staan op het inschrijfformulier dat bij 

deze nieuwsbrief is toegevoegd. (inschrijven t/m 

zondag 18 oktober a.s.). 
*afhankelijk van de belangstelling 

 

HUISBEZOEKEN 21 NOVEMBER 
Omdat we alle kinderen van de OVS wel een 

cadeautje willen bezorgen gaan de huisbezoeken 

door. Alleen komen we dit jaar niet binnen. Pieten 

komen wel langs en zullen de cadeautjes buiten 

aan de kinderen aanbieden. Op die manier zien de 

kinderen toch de pieten langskomen en kunnen ze 

hun cadeautje krijgen.  

 

Spelregels staan op het inschrijfformulier dat bij 

deze nieuwbrief is toegevoegd.  

HUISBEZOEKEN ROND 5 DECEMBER 
Normaal kunt u onze Sinterklaas en pieten boeken 

om rond 5 december langs te komen. Dit jaar gaat 

dat helaas niet door. We kunnen niet van onze 

vrijwilligers verlangen om bij meerdere gezinnen 

thuis op bezoek te gaan. We vragen hiervoor uw 

begrip. Volgend jaar hopen we weer voor u klaar te 

mogen staan.    

 

COLOFON 

Bestuur  Anita Noordenbos, Hans Timmers, 

Laura Werring-Zoeteman, Jasper van 

der Wilt & Remco Zoeteman. 

Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  

Emailadres ovsheenvliet@gmail.com  

Postadres de Vroon 17, 3218 XH, Heenvliet 
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INSCHRIJVEN FEESTMIDDAG 21 NOVEMBER 
- Door te klikken de post-it kunt u zich inschrijven voor een tijd voor de feestmiddag. **  

Inschrijven kan t/m 18 oktober a.s. Let op dat u alleen leden mag inschrijven, we 

richten ons op kinderen t/m 9 jaar. Oudere kinderen in overleg met een bestuurslid.  

Inschrijven kan ook hier. 

- Als een tijd vol is heeft de organisatie het recht om u op een ander moment in te delen. 

Vul daarom bij opmerkingen in met wie u eventueel samen wilt komen (klasgenootjes / vriendjes / 

vriendinnetjes). We proberen hier dan rekening mee te houden tijdens het indelen.  

- Als uw inschrijving goed is verwerkt krijgt u voor 1 november van ons de toegangskaartjes thuis bezorgd. Per 

persoon krijgt u één toegangskaartje op naam.  

In deze webversie is het niet mogelijk om door te klikken naar het inschrijfformulier. Kijk daarvoor als lid naar de 

nieuwsbrief in uw mailbox. Niet ontvangen? Mail naar ovsheenvliet@gmail.com  

 

SPELREGELS FEESTMIDDAG 
- Tijdens de feestmiddag maken we gebruik van een ingang en uitgang en verschillende looproutes. We willen de 

volwassenen vragen niet van deze looproutes af te wijken.  

- We hebben aangegeven zitplaatsen voor de volwassenen achterin de zaal en plaatsen voor de kinderen voor in 

de zaal. Kinderen mogen bij hun ouders achterin gaan zitten, andersom is niet toegestaan.  

- Bij het entreekaartje dat u ontvangt zit een vragenlijst i.v.m. uw gezondheid en die van uw kinderen. We vragen 

deze op de dag van het feest in te vullen en in te leveren bij de ingang. Zonder ingeleverde vragenlijst mag u 

helaas niet naar binnen. ** 

- En de moeilijkste regel: houd afstand van de pieten en van de sint. Vraag dit ook van uw kinderen.  

 

** U mag ervan uit gaan dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ze worden alleen bekeken en verwerkt door 

bestuursleden van de OVS. Ze worden 14 dagen na de feestmiddag vernietigd.   

 

 

SPELREGELS HUISBEZOEKEN  
- Huisbezoeken zijn op zaterdag 21 november tussen 15.30 – 18.00 

uur.  

- Als u of één van uw huisgenoten in quarantaine is of 

ziekteverschijnselen heeft komt u allen NIET naar buiten.  

- Als u i.v.m. Corona geen bezoek aan de deur wilt geef dit dan door 

aan de OVS: ovsheenvliet@gmail.com  

(dit kan tot uiterlijk vrijdag 20 november).  

- We gaan er als OVS vanuit dat de kinderen zich op het bij ons 

ingeschreven adres bevinden als we op huisbezoek komen.  

 

Mocht dit niet zo zijn, geef dit dan door aan de OVS voor 1 november a.s.  

Stuur hiervoor een mail naar ovsheenvliet@gmail.com met daarin vermeld: 

o Om welke kinderen het gaat (voornaam, achternaam) 

o Op welk adres ze staan ingeschreven (daar waar u van ons post ontvangt) 

o En op welk adres ze zullen zijn tijdens de huisbezoeken. 
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