Beste Nederlanders en Vlamingen in Toscane,

Sinterklaas komt ook dit jaar weer een bezoek brengen aan Florence
en wel op zaterdag 3 december 2016! Wij willen de Sint en zijn Pieten
graag ontvangen in het gebouw waar ook de Nederlandstalige school
NTC Firenze is gevestigd (Isolotto, Florence) vanaf 13 uur. Komt u ook?
Het Sinterklaasfeest is open voor alle Nederlandse en Vlaamse kinderen in de omgeving van
Florence, ook voor diegenen die niet (meer) verbonden zijn aan NTC Firenze. Bevestig wel graag
uw deelname uiterlijk woensdag 30 november.
Omdat we het zaaltje ook voor de middag moeten huren en er wat andere kosten zullen zijn voor
de Sint en Pieten (o.a. de pakken, de logistiek) is er een kleine bijdrage verbonden aan de
deelname, namelijk 5 euro per aanwezige (per volwassene en per kind).

Voorbereiding Sinterklaasfeest voor deelnemers
De organisatie wil de ouders van de kinderen vragen een korte tekst (enkele regels) aan te leveren
over het kind voor in het Grote boek. Stuur ons deze tekst uiterlijk woensdag 30 november op.
Op de dag zelf kunnen geen teksten worden aangenomen!
De Sint zou het leuk vinden als de kinderen een tekening willen geven, een liedje willen zingen of
een vraag willen stellen. Neem even contact met ons op als uw kind dat zou willen.
Ouders kunnen bij aankomst op zaterdag 5 december het cadeautje (1 cadeau per kind, t.w.v.
ongeveer €10,-) achterlaten in de zak van Sinterklaas bij de organisatie.
We willen verder iedereen vragen eventueel wat lekkers mee te nemen (pepernoten,
speculaasjes, snoepgoed, maar ook pizza’tjes of iets anders hartigs en/of wat te drinken) voor de
borrel /kindvriendelijke aperitivo na afloop.
Opgeven uiterlijk 30 november
Bent u aanwezig op het Sinterklaasfeest op zaterdag 3 december? Geef u en uw kind(eren) dan op
via Peter Moreu (peter.moreu@ge.com) of Anna Alvares Vega (a.alvaresvega@gmail.com) en
stuur ons een kort tekstje over uw kind(eren) per email. De deelnamekosten zijn 5 euro per
aanwezige, dit kan ook worden betaald op de dag zelf. Opgeven = betalen!
Voorlopig programma:
vanaf 12.30 – ontvangst en versieren zaal
13.00 – welkom ouders en kinderen + kort Sint-programma NTC Firenze
13.15/13.30 – aankomst Sinterklaas + Pieten
14.30/14.45 – afscheid Sinterklaas + Pieten (duur afhankelijk van aantal kinderen)
va. 14.45/15.00 – borrel /kindvriendelijke aperitivo (de organisatie vraagt iedereen wat lekkers te
eten/drinken mee te nemen)

Locatie:
Centro Culturale Il KANTIERE, Via del Cavallaccio 1/Q, 50142 Firenze, zona Warner Village (waar
de Nederlandstalige school NTC Firenze ook haar lessen verzorgt), dichtbij de oprit van de Fi-Pi-Li,
voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Sinterklaasjournaal
Volg ook dagelijks het Sinterklaasjournaal op http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home Tevens
vindt u hier leuke spelletjes, filmpjes, kleurplaten, knutselideeën en liedjes.
Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Graag tot ziens op zaterdag 3 december.
Met vriendelijke groeten,
Peter Moreu (peter.moreu@ge.com, tel: 3479197911)
Anna Alvares Vega (a.alvaresvega@gmail.com, tel: 3313071637)

