
 

 Wanneer? Zondag 4 december van 10.00 tot 12.00 uur 

Bijdrage: 100 pesos per kind, 3e kind gratis, de bijdrage per kind kunt u bij aankomst op het Sinterklaasfeest betalen bij de Nederlandse Vereniging 

 

Sinterklaas komt weer naar Buenos Aires! En natuurlijk hopen we dat alle Nederlandse en Belgische kinderen daar bij zijn!  Laat ons vóór maandag 28 november weten via 

een mail naar deknikkers@gmail.com of naar nedverarg@gmail.com of jullie (en met hoeveel jullie) komen! 

 

En ook dit jaar is het de bedoeling dat ouders zelf en cadeautje kopen voor hun kinderen.  

De ouders van de leerlingen die naar de Knikkers komen, kunnen op de lesdagen de cadeautjes meegeven aan de juffen, het zou heel fijn zijn aangezien wij altijd met het 

openbaar vervoer grote afstanden moeten reizen, dat ze draagbaar en niet te groot zijn (!) 

Er zullen op 4 december ook twee juffen aanwezig zijn die de cadeautjes in ontvangst nemen en verstoppen, als u het cadeau op de dag zelf inlevert zorg dan dat de kinderen 

dit niet zien(!) en stop ze eventueel in een tas of zak.  

Vermeld duidelijk de voor- en achternaam van uw kind op het pakje. 

*Wij zouden het ook fijn vinden als de verschillen in cadeautjes van de kinderen niet te groot zijn en daarom vragen wij u om een klein (en letterlijk klein) cadeautje te kopen 

van maximaal 200 pesos. 

 

Voor de kleine kinderen is het leuk als zwarte Piet en Sinterklaas de kinderen bij de naam aan kunnen spreken. U kunt thuis alvast met uw zoon/dochter een pietenmuts of 

mijter knutselen en daar dan groot de voornaam van uw zoon/dochter op schrijven. Ook op de locatie zelf is er de mogelijkheid om een Pietenmuts te maken! 

!!Hopelijk tot zondag 4 december in OLIVOS!!!  

Met vriendelijke groeten,  

De Knikkers en de Nederlandse Vereniging 
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