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Knutselen voor Sint Maarten
Hallo jongens en meisjes, op 11 november is het weer Sint Maarten. De kerk viert dat op zaterdag
5 november, en dus willen wij weer iets gaan knutselen met alle kinderen van de buurt.
Dit willen we gaan doen op vrijdag 4 november van 15.30 tot 17.00 in de Klimop school.
Wij zorgen voor alle spulletjes, trek kleren aan waar je lekker in kunt knutselen. Misschien heeft
papa of mama ook wel zin om te komen helpen.
Geef je per email op of via onderstaand strookje.
Opgeven voor zondag 23 oktober.
rtonnissen@home.nl

Naam: ---------------------------------------------------------------------------Wil wel/niet mee knutselen
Papa of mama willen wel/niet mee helpen
Telefoonnummer: -----------------------------------------------------------Inleveren bij Monique Tönnissen Jacob Marisstraat 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo Buurtgenoten
Vrijdag 4 november gaan wij weer lampionnen maken met de kinderen.
We willen graag nog door de buurt lopen om onze lampionnen te laten zien en wat snoepjes
op te halen.
Vind u het leuk als wij tussen 19.00 en 19.30 uur bij u een liedje komen zingen laat dat
dan even weten.

Een email naar: rtonnissen@home.nl
Of lever onderstaand strookje in voor zondag 23 oktober:
Naam: --------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer: ----------------------------------------------------------------------------(wij laten nog even weten hoeveel kinderen er ’s avonds langs komen)

Inleveren bij Monique Tönnissen, Jacob Marisstraat 14
Hopelijk tot ziens Bianca, Desiree en Monique
het Nestbericht Extra
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Beste Buurtgenoten
De Sint wil jullie laten weten dat hij dit jaar
De kinderen van de buurt weer niet wil vergeten.
Sint had het volgende plan
Hij zei; die Samensprong daar maken we weer gebruik van
Een grote ruimte, dan zijn we allemaal bij elkaar
En wij als jeugdcommissie vonden dat plan helemaal niet raar
Dus op ZATERDAG 26 NOVEMBER om klokslag 14.30 uur
Begint in de pantry het grote Sint en Piet avontuur
Wilt u hier samen met uw kind of kleinkind op tijd aanwezig zijn
Meld u dan aan, dat vinden we fijn
Gezien de hoeveelheid werk die nog moet worden verzet
Hebben wij de UTERSTE AANMELDDATUM OP 30 OKTOBER
GEZET
Dan hebben wij nog een verzoek
Er moet verhalen in het grote boek
Dus schrijf iets op over uw kind of kleinkind
Zodat Sint dit in het grote boek vind
Dan heeft hij voor ieder kind een persoonlijk woord
En dat is toch zeker zoals het hoort
Wij zorgen voor een passend present
Dus meld u aan, zorg dat u erbij bent

Ik meld me aan voor de sinterklaasviering op zaterdag 26 november
Naam kind(eren):

.....................................................................................

Leeftijd(en):

.....................................................................................

Verhaaltje voor in het boek;
Inleveren voor 30 OKTOBER bij Monique (Jacob Marisstraat 14)
of per mail rtonnissen@home.nl
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