
SINTERKLAASFEEST BIJ ASSER BOYS ~  2 December 2017 
Zaterdag, 2 December, van ± 14.00-16.00 uur, is het  weer  zover, want dan komen Sinterklaas  en  zijn 
Zwarte Pieten, weer bij ons op bezoek. Alle kinderen, die op  5 December a.s. 1 t/m 7 jaar oud zijn, 
mogen zich via onderstaande opgavestrook opgeven. Sinterklaas  wil wel graag  weten, wat voor kado 
jullie willen  hebben en vraagt, of jullie dit uitzoeken, uit het speelgoedboek van INTERTOYS.  
 
Knip dit plaatje uit en plak, of “niet” dit plaatje  vast aan jouw opgavestrookje.  
Ook vraagt Sinterklaas, of jullie een reserve-kado uit willen  zoeken, voor het geval jullie  eerste kado 
uitverkocht, of niet (meer) voorradig is.  
Het mag een kado zijn, tot maximaal € 15,00 !!! De eigen bijdrage is ook dit jaar weer € 5,00. 
 
Omdat Sinterklaas en zijn Pieten zelf de inkopen  gaan doen, moeten jullie  je opgeven, voor: 
 
                              Zaterdag 25 .November 2017 a.s. (Dit is echt de uiterste datum) 
 
Als je nog een mooie  tekening wil maken voor Sinterklaas, mag je deze ook bij je opgavestrookje doen. 
Ook wanneer je nog iets moois  over jullie ouders willen   schrijven, of jullie ouders willen iets over jullie 
vertellen, schrijf dit dan op papier en ook dit mag bij  je opgavestrookje  worden ingeleverd. 
 
Het opgavestrookje met gegevens, eigen  bijdrage, evt. tekening etc. graag voor 25 November a.s. 
deponeren in de blauwe bus, in de kantine, in een gesloten envelop;  
(bus van de Supportersvereniging). 
Opgavestrookjes, die na bovengenoemde datum nog binnenkomen, kunnen niet meer worden 
meegenomen. 
 
Voor meer informatie kun je bellen met Sien de Jonge (06-20 60 04 28) 
 
 
 
 
Graag één opgavestrookje, per kind. 
          Langs deze lijn afknippen 
1. 
 
Naam  : …………………………………………………………………………………. 
 
Leeftijd  : …….. Jaar    Jongen / Meisje 
 
Kado  : ………………………………………………………………………………… 
 
Reservekado : ………………………………………………………………………………… 
 
          Langs deze lijn afknippen 
 
2. 
 
Naam  : …………………………………………………………………………………. 
 
Leeftijd  : …….. Jaar    Jongen / Meisje 
 
Kado  : ………………………………………………………………………………… 
 
Reservekado : ………………………………………………………………………………… 
 
         


