Nieuwsbrief November Gastouderopvang ’t Elfje

Beste ouders en verzorgers,

30 Oktober 2021

Thema:
De dagen worden korter en langzaam gaan we richting het einde van het thema Herfst.
Nog een paar weken en dan komen Sint en z’n pieten weer naar Nederland, als het goed is!
Langzaam zullen we dus over gaan naar het thema Sinterklaas. Als je het mij vraagt, een
super leuke tijd voor de kindjes… Zet je schoentje maar vast klaar…

Jarige kindjes:
Maandag, 1 November wordt onze eigen Tycho alweer 7 jaar! Vandaar ook een dagje
gesloten. We gaan even iets gezelligs met ons feestvarken doen 😊

Nieuwe vriendjes:
Deze maand starten er 2 nieuwe speelkameraadjes bij ons! Aankomende week komen ze al
even oefenen. En vanaf de week erna zullen ze gezellig meespelen bij ‘t Elfje. Guus(0) komt
op Dinsdag spelen, en Mila(2) zal er op Maandag zijn!
Welkom voor beiden, op naar veel leuke speelmomenten samen!

Sinterklaasjournaal en intochten:
Ieder jaar word in de weken voor pakjesavond het sinterklaasjournaal uitgezonden. Hierin
komen alle ontwikkelingen in de voorbereiding van pakjesavond voor. En er gaat ieder jaar
wel iets mis 😉 Dit jaar starten de afleveringen vanaf 9 November op Zapp (npo3)
Dagelijks rond 18.00u te zien…

De intochten:
Sprang-Capelle: Zaterdag 13 November om 13.15u komt Sinterklaas aan in de haven
(muziek vanaf 12.45u) Vanaf 14.45u is er een optocht naar het sintfeest in Zidewinde, start
in de Kerkstraat bij de scouting.
http://www.sinterklaasintocht.com/
Waalwijk: Zondag 14 November tussen 13.00u en 15.00u kun je op het parkeerterrein van
RKC vrolijke pietjes ontmoeten. U loopt daar een route. Ingang aan de Olympiaweg.
http://www.waalwijk-sinterklaas.nl/
Loon op Zand: Zondag 14 November start de intocht om 11.30u vanaf het witte kasteel
https://www.sinterklaas-loonopzand.nl/
Natuurlijk mogen de kinderen dit jaar ook hun schoen zetten bij ’t Elfje. Dit in de week van
pakjesavond (week 48) . Vanwege alle maatregelen en de vele kleine kindjes, slaan we dit jaar
het huis van Sinterklaas in Waalwijk helaas weer over…
Dit was het weer, voor deze keer…
Groetjes Elvera,
Gastouderopvang ‘t Elfje

