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Sinterklaas komt wel, maar niet in de school
Gezien de sterk toegenomen coronabesmettingen en de door de regering
genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het niet
verantwoord het sinterklaasfeest in de ruimte van de openbare school ’t
Hout te houden.

Natuurlijk vinden we dat dit feest wel door moet gaan en daarvoor hebben
we het volgende met Sinterklaas en Pieten afgesproken.
Na aankomst om 13:00 uur op het Gheynspark zullen Sinterklaas en
Pieten plaats nemen onder de versierde carport tussen nummer 15 en 16.
Daar komen de kinderen bij Sinterklaas en krijgen hun cadeautje en
strooigoed van Piet. Er wordt gezorgd voor muziek, zodat de
Sinterklaasliedjes volop kunnen worden meegezongen.

Als het weer een beetje meewerkt, kunnen de kinderen op het grasveld nog
met elkaar spelen en wat na kletsen.
De volwassenen houden wel rekening met de 1,5 metermaatregel en
kunnen dan op afstand foto’s nemen.
Dit lijkt ons een goede manier om dit feest op een veilige wijze te vieren en
voor de kinderen er toch een echt sinterklaasfeest van te maken.

De Sinterklaascommissie

Marijn gaat ze weer bakken: heerlijke oliebollen!!
Helaas kunnen we waarschijnlijk dit jaar met oudjaar weer niet
gezellig onder de carport van een verse oliebol genieten om het jaar
af te sluiten.
Door de eventuele maatregelen die met oudjaar nog gelden wil ik het
weer op de manier doen als vorig jaar: een pick-up-je-zak-metoliebollen-point!
Ik ben voornemens om naturel en rozijnen-oliebollen te gaan
bakken en die lever ik dan per 6 stuks (max. per adres) in een
papieren zak, zodat je deze op 31 december op een afgesproken tijd
tussen 13:00u en 16:00u) onder de carport tussen nummer 15 en 16
kunt ophalen.
Wanneer je interesse hebt in een zak met oliebollen (max. 6 stuks) ,
stuur een mailtje naar marijnwittgen@gmail.com en geef het
volgende aan: hoe laat je ze wilt komen ophalen en hoeveel naturel
en/of rozijnenoliebollen je wilt hebben.
Een briefje met naam en huisnummer en oliebollenbestelling in de
brievenbus van nummer 15 mag ook.

Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2022
Hoewel het momenteel erg onzeker is of een bijeenkomst als een
nieuwjaarsreceptie gezien de coronavoorschriften wel door kan gaan, gaat
het bestuur ervan uit dat er gelegenheid zal zijn om elkaar, mogelijk met
wat aanpassingen, een gezond en gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Uiteraard binnen het kader van de dan geldende voorschriften!
Hiervoor is een ruimte in De Geseldonk besproken op 14 januari vanaf
19:00 uur.

