Zaterdag 1 december
2 voorstellingen

Spaar voor gratis kaarten bij

MET OPTREDENS VAN:

en natuurlijk

Sinterklaas!

Kaarten verkrijgbaar bij AH Oosterwolde
bij inlevering van 4 vZ-kaartjes gratis
(per kaartje €2,50 korting) Kaartprijs €10,-

11:00 & 14:00 uur

voor de grote Sinterklaasshow!
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Ministerie van Kinderfeesten
S interklaas heeft een oproep gehad van het Ministerie van Kinderfeesten om onze
“oerhollandse Oosterwoldse sinterklaasintocht” wereldwijd te promoten. Daarom is
Sinterklaas met enkele pieten, inclusief Magda & Kaatje, de hele zomer op reis geweest naar
verschillende landen. De pieten hebben de pietjes daar pietenles gegeven en Sinterklaas
heeft hen alles over het Oosterwoldse sinterklaasfeest verteld.

S tage-pieten
De pieten daar waren zo enthousiast en nieuwsgierig naar jullie blije gezichtjes dat ze daarom
hebben besloten om mee te reizen. Herken jij de stage-piet tussen de rest van de pieten?

W elkomstfeest
Ben je nog lang niet uitgefeest? Kom dan mee naar het welkomstfeest van Sint!
Op de volgende bladzijde staat alle informatie!

Zaterdag 17 november
16:00 - 17:00 uur - Stellingwerf College
Meld je aan via sinterklaasinoosterwolde.nl
(papa/mama/iemand anders mag ook mee)

Ben je nog niet moe en wil je nog meer van Sint en de pieten zien?

Kom dan mee naar het welkomstfeest. De stage-pieten nemen leuke spellen
en muziek mee uit hun land en we proberen wat woordjes van ze te leren.
Onze pieten hebben zelfs een eigen liedje gemaakt.
Hiermee zijn de stage-pieten al druk aan het oefenen.

Oefen jij ook mee?
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Deelname is op eigen risico!
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11:00 - 15:00 uur - Gymzaal Stellingwerf College

De Kortsluiting organiseert een geweldig feest!
Je mag lekker springen en onze pieten springen mee!

Maak kans op mooie prijzen!
Bij binnenkomst ontvangen je ouders een lot.
de prijswinnaars worden tijdens het springfeest bekend gemaakt.
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Kijk op Sinterklaasinoosterwolde.nl of Volg ons op instagram & facebook!

Welkomstfeest
voor de Sint
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Terug van een jaartje weg geweest, het superleuke Sinterklaas ontbijt!
Je kunt genieten van heerlijke broodjes, beleg en drinken.
Samen ontbijten met de pieten, dat is toch uniek!
We hebben gehoord van de stage-pieten dat zij ook lekkernijen uit hun
land meenemen. Dat wordt smullen!

Reserveer je tafeltje via: sinterklaasinoosterwolde.nl

Let op!
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Ondernemers uit Oosterwolde, bedankt voor het mogelijk maken van alle Sinterklaasactiviteiten!

Onze speciale dank gaat uit naar:
SchildersGilde Friesland B.V
Albert Heijn Oosterwolde
Jan Veensma - fotograaf
Scheffer Media
Promotietrailer De Lugt
Echte Bakker Nijstad
Uw ambachtelijke slager,
Lieuwe Nicolai

Oenema Groep
Fletcher Hotel de Zon
Stellingwerf College
Personenvervoer Kort
DJ Danny
Bakkerij Jansen & Terpstra
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