
 
 

Meer info of meer opgaveformulieren nodig?  

 Lid worden van dorpsvereniging de Munnikenslag? Kijk op www.munnikenslag.nl 

 

 

 

Hallo jongens en meisjes!  

Sinterklaas heeft ons laten weten ook dit jaar zijn verjaardag in Rouveen te vieren met de kinderen.  

 Zijn je ouders/verzorgers lid van de Munnikenslag, 

 en ben jij 3 jaar of zit je in groep 1, 2 of 3 van de basisschool? 

 

Kom dan op woensdag 4 december van 14:00 - 15:30 naar d' Olde Skoele (ORW427), dan maken wij 

er een gezellige middag van. De zaal gaat open om 13:45. 

 

Ben je 3 jaar en vindt je het nog best wel spannend, dan mag je ouder/verzorger erbij blijven. Dit wel 

graag even vermelden bij opgave.  

 

Wil je nog iets leuks doorgeven aan Sinterklaas, dan mag je dat ook op het opgavestrookje vermelden. 

 

Graag willen wij je vragen om het opgavestrookje uiterlijk 2 november bij ons in te leveren. Helaas 

kunnen wij te laat ingeleverde opgavestrookjes niet meer verwerken, dus zorg dat je op tijd bent! 

 

Er wordt een bijdrage gevraagd van €4,00 per kind, betalen bij opgave. 

 

Opgave mag ook via WhatsApp op 06 - 12 20 31 23, dan zal er een betaalverzoek naar u worden 

verstuurd.  

 
 

Namens Sint en zijn pieten, 
 

de Sinterklaascommissie: 

Karla Bolks  oude rijksweg 323a 06 24 43 91 68 

Sigrid Knoll  oude rijksweg 643 06 11 20 64 65 

Dianne de Haan mispellaan 28a  06 12 26 24 47 

Sylvia Schuurhuis iepenlaan 18  06 12 20 31 23 

Marjon Compagner wilgenlaan 30  06 23 03 10 81 

Sigrid Lindenholz moerbeilaan 18  06 43 48 46 73 

 

 

 

 



 
 
Kinderen van 3 jaar worden ingedeeld in groep 0.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:          

Jongen / Meisje*    Groep    0 / 1 / 2 / 3* 

Tel. Ouder/verzorger    Aanwezig groep 0  Ja / nee / n.v.t. 

Opmerkingen voor de Sint: 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lever deze vlag in met je opgavestrookje en 

we versieren de zaal met een mooie slinger 

van de door jullie gekleurde vlaggen! 


