Sinterklaas een handje geven
en een poosje bij hem staan
en een liedje voor hem zingen
ik heb het allemaal gedaan

Maar op zijn wang een dikke zoen
nee, dat durf ik niet te doen
ook al zegt hij tegen mij :
je krijgt een pakje in je schoen
al dat lange witte haar
voelt zo raar

Zwarte Piet een handje geven
en mijn mooiste tekening
en vertellen dat ik ’s avonds
ook voor hem een liedje zing
en een zoen voor Zwarte Piet?
Ja hoor, want die kriebelt niet.

Beste kinderen, ouders en grootouders,
Jawel, hij komt…hij komt … die goede lieve Sint !
Op zondag 19 november 2017 komen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten opnieuw
naar de Molenhoek. Omstreeks 14u30 komen ze aan in De Wieke !
De Sint en zijn Pieten zouden het heel leuk vinden als jullie een tekening
zouden inkleuren ?
Sinterklaas had nog wat vraagjes.
FAMILIE:…………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………

Naam kind: ………………………………………………….Leeftijd:…………(Max.10 jaar)
Wat vraagt hij/zij aan de Sint :…………………………………………………………………
............................................................................................................................
Is er nog iets wat Sinterklaas zou moeten weten :………………..….………………………..
………………………………..………………………………………………..

Naam kind: ………………………………………………….Leeftijd:…………(Max.10 jaar)
Wat vraag hij/zij aan de Sint: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………............
Is er nog iets wat Sinterklaas zou moeten weten :……………………………………………..
………………………………..………………………………………………..
Gelieve deze brief terug te brengen ten laatste op 16 november 2017 zodat de Sint de tijd heeft
zijn grote Sint boek aan te leggen. Als uw kind een brief aan de sint geschreven heeft mag je deze
er ook bijdoen. Deze brief mag je dan komen deponeren in de Sinterklaas brievenbus van
Buurthuis “DE WIEKE” Wiekeplein 1 Deerlijk. (Vanaf 5 t.e.m. 16 november)
Voor alle ingeschreven kinderen heeft de Sint een leuke verassing,
Voor de ouders zijn er mits een kleine bijdrage koffie, Hasseltse koffie, frisdranken, enz. …
Hopende jullie terug te mogen ontmoeten op ons 8ste Sinterklaasfeest in de Wieke
op zondag 19 november 2017.
Het Feestbestuur
NB. Maak gerust een kopie van dit blad (of download op www.molenhoekdeerlijk.be) om
meerdere kinderen in te schrijven.

