
 

Alle info over het Sinterklaasfeest De Wijert: www.wijert.nl/sinterklaas of mail naar sinterklaas@wijert.nl  

Sinterklaas in De Wijert! 
Zaterdag 1 december komt Sinterklaas  

met zijn Pieten naar MFC De Wijert.  
Speciaal voor alle kinderen uit De Wijert van 
4 tot en met 8 jaar! Van 13.00 tot 15.00 uur 

wordt het één groot feest! 
 

. 

 

 

Wil jij daar bij zijn? 
Dat wil de Sint ook! Laat je ouders of 

verzorgers je vóór 1 november 
opgeven voor het grote 

Sinterklaasfeest in De Wijert! 
Let op: de Sint kan maximaal  

100 kinderen ontvangen! 
 
 
 

 

 

Maak je een mooie  

kleurplaat voor de Sint? 
Sinterklaas wordt heel blij van mooie 

kleurplaten! Maak jouw kleurplaat die je 
vindt in deze krant, en lever ‘m in bij  

MFC De Wijert! 
 

    

Omdat de Sint en zijn Pieten genoeg cadeautjes mee 
willen nemen deze middag, moeten je ouders of 

verzorgers je vóór 1 november opgeven voor deze 
leuke middag! Laat hen gauw de invulstrook op de 

volgende pagina invullen en opsturen naar de Sint, of 
laat hen die informatie gelijk naar  

Sinterklaas mailen!  

Zet het gauw in je agenda en schakel je ouders of 
verzorgers in! Sinterklaas komt zaterdag 1 december 

naar De Wijert! Van 13.00 tot 15.00 uur is het groot feest 
in MFC De Wijert, aan de P.C. Hooftlaan 1!  

 
Voor alle kinderen uit De Wijert van 4 tot en met 8 jaar! 

 

  

http://www.wijert.nl/sinterklaas
mailto:sinterklaas@wijert.nl


 

 

                  

 

 

 

                 

………………………………………………………………………………… 
 Opgave kind(eren) voor Sinterklaasfeest De Wijert 2018 

Naam kind(eren):  
 

Leeftijd(en):  

Jongen(s) / meisje(s):   
 

Allergieën?   

Naam ouders/verzorgers + postcode:  
 

Tel + email ouders/verzorgers  

Bijzondere gebeurtenis kind(eren)?   
 
 
 

 

Voor de ouders/verzorgers: het Sinterklaasfeest De Wijert duurt van 13.00 tot 15.00 uur in het MFC De Wijert, 
P.C. Hooftlaan 1. Het feest is alleen voor kinderen. U mag uw kind daarom vanaf 12.45 uur in het MFC komen 
brengen, en u mag het laatste deel van het feest meemaken, om 14.45 uur. Uw kind wordt goed opgevangen en 
verzorgd door vrijwilligers en professionals. Op het gehele Sinterklaasfeest is het privacybeleid 
(www.wijert.nl/privacybeleid/) van Platform De Wijert van toepassing. Meld uw kind hieronder aan en lever de 
strook in bij De Entree van het MFC, of mail onderstaande informatie naar Sinterklaas via sinterklaas@wijert.nl.  
 

 

http://www.wijert.nl/privacybeleid/
mailto:sinterklaas@wijert.nl


 

 

  

Sinterklaas ontvangt graag van ieder kind dat naar het feest komt een mooie kleurplaat! Kleur 
hieronder jouw kleurplaat zo mooi mogelijk in en laat je ouders of verzorgers de kleurplaat  

vóór 25 november inleveren bij De Entree in het MFC. Dan krijgt jouw kleurplaat een prachtige plek 
op het Sinterklaasfeest! Heb je meer kleurplaten nodig voor je broertjes of zusjes?  

Haal ze op bij De Entree in MFC De Wijert! 

 

Deze kleurplaat is gemaakt door: 



 

 

 

 
 

Cigo De Weijs 
Van Lenneplaan 113 
Van maandag t/m zaterdag open van 7.00u tot 18.00u 
Op zondag van 12.00u tot 17.00u 
 

Kom in de decembermaand voor al uw vuurwerk  
naar Cigo De Weijs!  

Het Sinterklaasfeest De Wijert 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 
Albert Heijn Willems 
Van Lenneplaan 99 
Van maandag t/m zaterdag open van 8.00u tot 21.00u 
Op zondag van 12.00u tot 18.00u 
 

             Heerlijk genieten! Ook in de decembermaand! 

 

  

 

 

 

 

 


