
 

 OVS Heenvliet / Bernissebad Heenvliet 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 23        01-09-2021 

In deze nieuwsbrief:  

- Evaluatie zomeractiviteiten 

- Jaarreisje, speeltuin de Flipjes 

- Jaarreisje, Highland Games 

- Sinterklaas 

 

EVALUATIE ZOMERACTIVITEITEN 

Tijdens de zomervakantie hebben de OVS en het 

Bernissebad de handen ineengeslagen.  

Samen hebben we gezorgd voor een bingomiddag, 

pannenkoeken eten en een spelletjesmiddag.  

Het was erg gezellig en druk. Hadden we met de bingo 

nog heel veel regen (we zaten gelukkig droog), met het 

pannenkoeken eten en de spelletjesmiddag was het 

mooi weer en konden de kinderen ook lekker 

zwemmen.  

JAARREISJE, SPEELTUIN DE FLIPJES 

Dit jaar gaan we met de jongste kinderen naar de 

Flipjes! De kinderen krijgen van ons limonade, een ijsje 

en lunch. Zorgt u dat u op tijd bij de bus bent?  

Wanneer: zaterdag 18 september 2021 

Waar: verzamelen voor de bus bij Albert Heijn Heenvliet 

Tijd: 9.30 uur (vertrek) – 15.30 uur (aankomst)  

Leeftijd: 4 t/m 8 jaar* 

* 8-jarigen mogen kiezen voor ‘de flipjes’ of ‘de 

Highland Games’  

Opgeven: kan t/m woensdag 15 september via 

ovsheenvliet@gmail.com  

Corona: i.v.m. corona dragen de begeleiders in de bus 

een mondkapje en vragen we van onze begeleiders dat 

zij gevaccineerd zijn. Verder is in de speeltuin alles in de 

open lucht.  

JAARREISJE, HIGHLAND GAMES 

Met de oudere kinderen gaan we naar outdoor Brielle 

om deel te nemen aan de Highlandgames. Denk aan 

hoefijzer werpen, boogschieten, paintballen. We 

hebben een programma opgesteld met outdoor Brielle 

wat zowel voor meisjes al jongens leuk is.  

Wanneer: zondag 26 september 2021 

Waar: Outdoor Brielle, verzamelen bij het hek van het 

Bernissebad om 9.30 uur, kom op de fiets!  

Tijd: 10.00 – 14.00 uur, verzamelen 9.30 uur 

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar* 

* 8-jarigen mogen kiezen voor ‘de flipjes’ of ‘de 

Highland Games’  

Opgeven: kan t/m woensdag 15 september via 

ovsheenvliet@gmail.com  

 

SINTERKLAASFEEST 

De intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 20 

november 2021. We gaan er voorlopig van uit dat dit 

een feest wordt als vanouds.  

We verwachten Sinterklaas en de pieten rond 11.15 uur 

op de markt. Daarna lopen we een optocht door het 

dorp.  

De feestmiddag in Kam Lung start om 13.15 uur. Alle 

kinderen van de OVS zijn dan welkom voor een leuke 

voorstelling.   

 

Tussen 16.00 – 18.30 uur willen sint en de pieten alle 

kinderen thuis bezoeken met een cadeautje.  

 

We houden u op de hoogte voor eventuele 

aanpassingen i.v.m. corona-maatregelen.  

COLOFON 

Bestuur  Anita Noordenbos, Hans Timmers, 

Jasper van der Wilt, Laura Werring-

Zoeteman en Remco Zoeteman. 

Website  www.ovsheenvliet.nl  
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