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HIJ KOMT, HIJ KOMT,…  
 
Op zaterdag 3 december 2016  
brengt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten  
een bezoekje aan Sportiva in G.C.De Route. 
 
Er is die dag weer heel wat te beleven!  
 
In de sportzaal komt Sinterklaas natuurlijk al jullie turn- en danskunsten 
bewonderen. En misschien zetten zijn Zwarte Pieten ook wel hun beste 
beentje voor en buitelen of dansen zij lekker met jullie mee! 
 
Al onze jongste gymnasten worden bij de Sint uitgenodigd voor wat lekkers! Wie gewoonlijk niet op 
zaterdagvoormiddag traint, maar toch bij de Sint verwacht wordt, zal hierover nog een apart briefje 
krijgen van de trainer/trainster. 
 
In de ontspanningszaal van G.C. wordt iedereen, groot en klein, lekker verwend met  
het grote Sportiva – Sinterklaasontbijt.  
 
Het ontbijtbuffet is geopend in drie blokken om 8.00 uur, om 9.00 uur en om 10.00 uur.  
Alle aanwezige kinderen krijgen ook hier vast wat lekkers uit de grote zak.  
Voor de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s die dat wensen, staat er bij het ontbijt zelfs een glaasje 
cava klaar. 
 
Het enige wat jullie hiervoor  nog te doen staat, is uiteraard tijdig inschrijven, graag voor maandag 
28 november.  
 

 Hopelijk tot dan! 
 Met vriendelijke groeten 

 Het Sportivabestuur 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geef deze strook + gepast geld in een gesloten omslag aan je trainer/trainster 
 

(Naam)……………………………………………….. uit groep ………………………………………….. 
 
Schrijft in voor het Sinterklaasontbijt en bestelt hierbij 
 

 …… x   4 euro (ontbijt kinderen tot 6 jaar)   = …………euro 
 …… x   8 euro (ontbijt kinderen van 6 tot 12 jaar)  = …………euro 
 …… x 12 euro (ontbijt volwassenen)   = …………euro 
 …… x 15 euro (ontbijt volwassenen met glaasje cava) = …………euro 
 

 Totaal        = …………euro 
 

Wij zouden graag eten om  8.00  9.00  10.00  ( omcirkelen aub) 
 

handtekening 


