Lieve kinderen en ouders,

Zoals jullie vast al weten, kom ik samen met de Pieten naar
Tungelroy. Op zondag 28 november gaat om 14u het feest
van start op het St. Barbaraplein. We gaan er een mooie
middag van maken.
Weten jullie nog dat we vorig jaar met de tractor naar school
zijn gekomen? Met welk vervoersmiddel zullen we dit jaar jullie gezellige dorp komen bezoeken?
Misschien met een bootje via de Tungelroyse beek? Of met een limousine? Of met een fiets? Het
blijft natuurlijk nog een verrassing voor jullie, maar wij zitten vol met leuke ideeën.
Wat zou het leuk zijn als jullie alvast gaan nadenken over het vervoersmiddel van Sint en de Pieten,
daarom hebben we een leuke en creatieve opdracht bedacht: bedenk een leuk en origineel
vervoersmiddel. Je mag dit knutselen, verven, tekenen, kleien, enz. Het is de bedoeling dat jullie
hiermee thuis aan de slag gaan.
Lever je creatie uiterlijk op 25 november in bij juf Annie of juf Ilse. Zit je nog niet op school en wil je
toch graag iets maken en inleveren, dan mag je het ook afgeven bij de basisschool. Jullie
kunstwerken zullen natuurlijk op 28 november zichtbaar zijn op het plein.

Het programma op 28 november:
- 14.00u: Sinterklaas en de pieten komen aan op het plein.
- Elk gezin krijgt de gelegenheid om Sinterklaas te ontmoeten op het plein. We
zullen hierbij rekening houden met de maatregelen die dan gelden. We vragen jullie
nadrukkelijk om hier rekening mee te houden.
- Tijdens het wachten kan er natuurlijk gedanst en gezongen worden!
Eventuele wijzigingen in het programma, zullen gecommuniceerd worden via de
Tuba, het Ouderportaal en via de facebookpagina Sinterklaas Tungelroy.

We hopen iedereen te zien!

Veel groeten,
Sint en de Pieten

Beste ouders, dit jaar is het weer mogelijk om (anoniem) een vrijwillige bijdrage te geven. Het
sinterklaascomité zorgt altijd voor de nodige voorbereidingen en om dit te kunnen blijven doen is jullie
hulp nodig. Op 28 november zal er een afgesloten doos klaarstaan, waarin u uw bijdrage kunt
stoppen. Het is uiteraard ook mogelijk om een bijdrage af te geven bij Maartje Lambers,
Stapershofpad 2.

