
   
         Madrid, 9 oktober 2019 

Beste ouders, 

 

In veel winkels kan je de pepernoten al weer kopen. 

Heel veel kinderen beginnen dan ook met hopen 

op een bezoekje van die Goede Sint, 

die al die kindertjes zo aardig vindt. 

 

Op zondag 1 en donderdag 5 december heeft hij tijd om u te bezoeken. 

Natuurlijk komt hij met  pieten, die zullen strooien in alle hoeken. 

Vanwege die ouderwetse gezellige sinterklaassfeer, 

organiseert de SVP dit jaarlijkse kinderfeest weer. 

Vindt u het met Sint erbij te spannend of te lang duren? 

Wij kunnen ook twee pieten sturen. 

Sint gaat natuurlijk mee in deze moderne digitale tijd, 

daarom kunt u uw aanmelding op het volgende adres kwijt : 

https://palet.unicoz.nl/informatie__trashed/formulieren/#153857195039

9-9f8dc7a8-e10b 

Sint vindt dat een superidee. 

Vul al uw gegevens in op het formulier 

en u bezorgt uw kind heel veel plezier. 

 

Zet de warme chocolademelk met speculaas maar klaar, 

want voor u het weet is het Sinterklaasfeest daar!  

Sint Nicolaas 

Interesse? Lees gauw verder voor meer info. 

https://palet.unicoz.nl/informatie__trashed/formulieren/#1538571950399-9f8dc7a8-e10b
https://palet.unicoz.nl/informatie__trashed/formulieren/#1538571950399-9f8dc7a8-e10b


   

 

Praktische informatie: 
 
De bezoeken van Sint en zijn Pieten zijn mogelijk op zondag 1 december van 14.00 tot 20.00 
uur in heel Zoetermeer voor €40,- of donderdag 5 december van 15.00 tot 20.30 uur voor 
€45,-. Deze bezoeken duren tussen de 15 en 20 minuten. 
Wilt u liever alleen de Pieten op bezoek? U betaalt dan slechts €15,- voor een bezoek op 
zondag 1 december of €17,50 voor een bezoek op donderdag 5 december. Deze bezoekjes 
duren maximaal 10 minuten. 
 
U dient zich op te geven via 
https://palet.unicoz.nl/informatie__trashed/formulieren/#1538571950399-9f8dc7a8-e10b 
 
Vult u daar alstublieft het formulier volledig in. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te 
houden met uw voorkeurstijd. De indeling gaat daarbij zoveel mogelijk op volgorde van 
inschrijving. Tijdstippen die erg afwijken van uw voorkeurstijd, zullen met u worden 
overlegd. U ontvangt uiterlijk 14 november een e-mail met het toegewezen tijdstip.  
 
Om het Sinterklaasbezoek zo persoonlijk mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat u vóór 
18 november nog een e-mail stuurt met informatie over de aanwezige kinderen en 
eventueel de volwassenen. De Sint kan deze informatie dan in zijn grote boek stoppen. 
Vragen kunt u sturen naar e-mailadres cindy.vanrijn@palet.unicoz.nl . Ook kunt u na 
schooltijd op maandag, donderdag en vrijdag even bij haar langskomen in groep 4. 
 
Wist u dat?  
Deze Sinterklaasactie wordt georganiseerd door de Stichting  Vrienden van Het Palet? In 
deze stichting ouders en (oud)leerkrachten zitten? Wij met een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers werken? Dat zij nu alweer hun agenda vrij hebben gemaakt om u en uw kinderen 
een onvergetelijk bezoek te bezorgen? Dat wij al meer dan 15 jaar huisbezoeken 
organiseren? Wij scherp geprijsd zijn in Zoetermeer? Wij vorig jaar bij 56 gezinnen een 
bezoek hebben gebracht? Wij vaak meerdere jaren bij dezelfde families mogen terugkomen? 
Hopelijk dit jaar ook bij u?  De opbrengst geheel ten goede komt aan alle leerlingen van Het 
Palet? Door het grote succes van vorig jaar, wij weer een voorstelling van Circus Piet kunnen 
aanbieden op school voor de groepen 1 t/m 4. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Vrienden van Het Palet 
 
 

Kijk op de volgende pagina voor sfeerfoto’s. 
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