Sparta Sinterklaas
Kleurwedstrijd!!

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in.
Geef hem uiterlijk 26 november aan jouw trainster of trainer en hij wordt in de Balverszaal tijdens het
Sparta Sinterklaasfeest op woensdag 28 november opgehangen. Dan komen ook Sinterklaas en zijn
Pieten, dus het wordt een dolle bende!!
De 3 mooiste kleurplaten krijgen een leuke prijs!
Naam:_____________________________________________ Leeftijd:___________________________
Afdeling:___________________________________________ Train(st)er: ________________________
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Ermelo, november 2018

Aan alle jeugdleden van G.v. Sparta Ermelo en hun ouders/verzorgers,
Sinterklaas en zijn Pieten zijn al weer onderweg naar Nederland! En ook dit jaar komen zij bij G.V. Sparta
Ermelo op bezoek. Ze geven die dag een groot feest waarvoor ook jij bent uitgenodigd. Kom je ook?
Alle leden in de leeftijd vanaf 3 tot en met 9 jaar (kinderen t/m groep 5) zijn door Sinterklaas en z’n Pieten
uitgenodigd voor het Sinterklaasfeest van G.V. Sparta Ermelo.

Wanneer is dat geweldige feest:
Woensdagmiddag 28 november
Hoe laat begint dat gezellige feest:
Om 14.00 uur
Waar is dat niet te missen feest:
In de Wethouder Balverszaal
De kinderen kunnen vanaf 13.50 uur in de Balverszaal terecht, zodat we op tijd kunnen beginnen.
Het Sinterklaasfeest zal tot 16.00 uur duren.
Het wordt een leuke spelmiddag met spelletjes, pietengym en natuurlijk zullen ook de Sint en zijn Pieten
van de partij zijn!
Heb je de kleurplaat die bij deze brief zit al gezien? Als je deze uiterlijk 26 november inlevert bij jouw
train(st)er dan hangt hij op 28 november in de zaal. Voor de 3 mooiste kleurplaten nemen Sinterklaas en
Zwarte Piet drie prachtige kadootjes mee!
Om te weten op hoeveel kinderen en op hoeveel hulp wij kunnen rekenen, vragen wij u de aanmelding
voor het Sinterklaasfeest zo spoedig mogelijk te doen via het aanmeldformulier op www.spartaermelo.nl
(uiterlijk 26 november).
Alle informatie over het Sinterklaasfeest en het aanmelden is terug te vinden op de website van Sparta:
www.spartaermelo.nl. Klik daar dan op de Sinterklaasafbeelding!

Met vriendelijke groet,

Namens G.V. Sparta Ermelo
Fineke ten Napel
www.spartaermelo.nl
info@spartaermelo.nl
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