Beste kinderen en ouders/verzorgers.
Sinterklaas en zijn Pieten hebben aangekondigd om op vrijdag 25 november een
bezoek aan onze Healthclub te brengen. Het beloofd weer één groot feest te worden.
Het begint om 15.45 en duurt tot uiterlijk 18.00 uur.
Willen we de Sint en zijn Pieten goed ontvangen, zullen we helaas wel een aantal lessen
moeten laten vervallen. Hiervoor in de plaats zijn jullie natuurlijk allemaal welkom op
het Sinterklaasfeest!
Onderstaande lessen komen te vervallen (25-11-2022):
Judo Maurik: 14.30 tot 15.15 uur
Fitkids: 16:00 tot 16:45 uur
Judo: 16.30 tot 17.15 uur
Jeugdfitness: 16:50 tot 17.35 uur
Hiphop: 17.00 tot 17.55 uur
Dansselectie start om 18.30 uur i.p.v. 18.00 uur
Natuurlijk rekenen we erop dat jullie ook aanwezig zijn. Dus geef je snel op via
onderstaand formuliertje. Doe dat liefst vòòr 18 november.
Nog vragen? Mail dan naar: gerbert@healthclubjulien.nl
Met een hartelijke feestgroet,
Jeugdteam Juliën en Sinterklaas en zijn Pieten.

z.o.z.

Wil je niet dat er foto's van je worden gemaakt of zijn er verdere bijzonderheden waar
we rekening mee moeten houden? Geef dit dan per e-mail door aan Gerbert.
Ik geef me op voor het Sinterklaasfeest:
Naam:
Leeftijd:
Ik wil als ouder/verzorger meehelpen met het Sinterklaasfeest:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:
Voorkeur voor bij eigen kind?
Lever dit strookje in bij je juf/meester of mail het naar: gerbert@healthclubjulien.nl vòòr 18-11-2022

Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Mijn pieten en ik zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van mijn verjaardag. Zo
zijn er o.a. alweer volop pepernoten gebakken voor op de boot naar Nederland!
Healthclub Juliën heeft ons gevraagd of wij op vrijdagmiddag 25 november 2022 weer
langs kunnen komen, zodat we samen met jullie het Sinterklaasfeest kunnen vieren.
Ondanks onze drukke agenda komen we uiteraard weer heel graag op bezoek bij die
sportieve kinderen van Healthclub Juliën in Lienden.
Graag laten we jullie een paar belangrijke dingen weten!
Het Sinterklaasfeest is bedoelt voor kinderen van 4 t/m 10 jaar die lid zijn bij Juliën.
Je mag ook eventueel een broertje of zusje meenemen.
Vanaf 19 november mag je alvast je schoen zetten in de Healthclub.
Van een mooie tekening bij de schoen worden wij heel blij.
Er worden allemaal leuke sport- en spelactiviteiten georganiseerd!
Zorg dat je vrijdag 25 november om uiterlijk 15:45 uur aanwezig bent.
Sinterklaas zal hopelijk rond 16:00 uur arriveren!
Om 18:00 uur is het Sinterklaasfeest afgelopen
Ps: oproep voor hulp-ouders
Voor het Sinterklaasfeest zijn wij nog op zoek naar een aantal ouders die tijdens deze
middag kunnen ondersteunen bij het begeleiden van een groepje en/of sport- spel
activiteit. Ze kunnen zich aanmelden via het opgaveformulier. Van harte aanbevolen!

z.o.z.

Hopelijk tot 25 november!
Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten

