
 

 OVS Heenvliet 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 17        20-10-2020 

In deze nieuwsbrief:  

- Helaas geen Sinterklaasfeest  

- Wel huisbezoeken op 21 november 

- Geen huisbezoeken rond 5 december 

- Leuk Halloween initiatief 

HELAAS GEEN SINTERKLAASFEEST 
Hadden we met de vorige nieuwsbrief nog plannen 

voor een feest, inmiddels hebben we helaas 

moeten concluderen dat het er niet in zit dit jaar. 

De maatregelen die we moeten nemen maken het 

te lastig om een geslaagd feest te organiseren. We 

balen hier verschrikkelijk van, maar we kunnen er 

niks aan doen. Hopelijk kunnen we volgend jaar 

wel weer een gigantisch feest voor de kinderen 

organiseren.   

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

cadeautje willen bezorgen en de magie van 

Sinterklaas niet helemaal verloren willen laten 

gaan dit jaar komen de pieten wel op huisbezoek.  

 

De pieten komen dit jaar niet binnen. Pieten 

komen langs tussen 15.30 – 18.00 uur en zullen de 

cadeautjes buiten aan de kinderen aanbieden.  

 

We komen op bezoek bij het adres dat bij ons bekend is. 

Mochten de kinderen die middag ergens anders  

zijn, geef dit dan a.u.b. door voor 7 november as.  

Stuur hiervoor een mail naar ovsheenvliet@gmail.com 

met daarin vermeld: 

- Om welke kinderen het gaat (voornaam, 

achternaam) 

- En op welk adres ze zullen zijn tijdens de 

huisbezoeken. 

 

Spelregels i.v.m. Corona: 

- 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 vrijdagavond 20 november).  

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.  

LEUK HALLOWEEN INITIATIEF 
Een tweetal ouders heeft dit jaar een leuk initiatief 
gestart om iets met Halloween te doen voor de 
kinderen. Als u mee wilt doen kunt u uw adres aan 
de dames doorgeven, zij zorgen dat er op tijd een 
lijst verspreid wordt met adressen die meedoen.  
Tel.nr. voor aanmelden: 06-40968733.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

Bestuur  Anita Hardy, 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 

mailto:ovsheenvliet@gmail.com
mailto:ovsheenvliet@gmail.com
http://www.ovsheenvliet.nl/
https://nl-nl.facebook.com/OVS-Heenvliet-634744429913311/
mailto:ovsheenvliet@gmail.com

