
 

 

 

 

 

Belangrijke data 

30 november: Schoen zetten groep 1 t/m 8  

4 december: School om 12.00 uur uit 

 

 

De Wijchense (S)interactieve speurtocht   

Waar heeft Piet de brievenbus gelaten? Sinterklaas moet in deze tijd net een beetje creatiever zijn dan andere jaren. 

Alle kinderen uit Wijchen tegelijk kan hij dit jaar helaas niet ontvangen tijdens een intocht, maar samen met Piet 

heeft hij iets leuks bedacht waardoor hij de Wijchense kinderen tóch allemaal een cadeautje kan geven. Namelijk 

met een (S)interactieve speurtocht. Het verhaal dit jaar… Als je denkt dat corona het enige is dat roet in het eten 

gooit dan heb je het mis. Want net als andere jaren (sommige dingen veranderen nooit) heeft er weer een pietje 

zitten slapen…. Speciaal voor dit jaar had Sinterklaas een hele speciale brievenbus gekocht waar dat alle tekeningen 

voor Sint in achter gelaten konden worden! Maar nu heeft Piet geen idee meer waar dat hij de brievenbus in het 

centrum van Wijchen heeft neergezet. Helpen jullie Sint en Piet mee zoeken? Lees dan verder op: (S)interactieve 

speurtocht - Wijchen= (wijchenis.nl) 

Namens Gemeente Wijchen, Stichting Wijchen en natuurlijk Sinterklaas alvast heel hartelijk bedankt! 

 

Kerstviering in de kerk   
 
Hallo allemaal, 
Voor de kerstviering in de kerk zijn we op zoek naar kinderen die mee willen spelen in een filmpje. 
Uit elke parochie mogen kinderen mee doen om het kerstverhaal te vertellen. 
Het filmpje wordt op kerstavond  in de kerk vertoond en via een link gedeeld in bijna alle 12 parochies. 
Wil je meedoen meld je dan aan bij Yvon van Haren 06-22378368, graag vóór 1 december. 
 

 

Informatie over werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de brief met betrekking tot werving nieuwe leden voor de 

Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2020-2021. 
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WHATSAPP ZOEKTOCHT… 

Jij doet toch ook weer mee?! 

Tussen ‘’Sint en Kerst’’ staat voor de deur, daarom organiseren we een WHATSAPP ZOEKTOCHT! 

Ga op ontdekkingstocht, bijvoorbeeld langs de 19e-eeuwse hoeve of de 15e-eeuwse toren. Kijk of je alle items van 

de kaart kan vinden. Kruis ze aan en fotografeer deze! De speler(s) die alles gespot heeft, mag zijn cadeau uitzoeken 

en ontvangt iets lekkers. 

Meld je gauw aan voor de WHATSAPP ZOEKTOCHT van het jeugdhonk! 

Om mee te kunnen doen, moet je aantal dingen doen:  

• Een groep vormen met andere jeugdhonkers (minimaal 2 personen). 
• Je aanmelden via de site van ’t Jeugdhonk en bij opmerkingen schrijf je met wie je in een groepje zit. 
• Per groep geef je één telefoonnummer op. 

 
Wanneer:   Vrijdagavond 11 december 2020 

Tijd:    18.30 tot 20.00 uur 

Waar:   Balgoy, hoe goed ken/herken jij Balgoy? 

Kosten:   € 5,00  

Aanmelden:   Voor woensdagavond 9 december om 20.00 uur 

Via onze website:  http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/  

Belangrijk:   Warm aankleden en zorg voor een zaklamp 

De zoekkaarten, plattegrond en overige hints worden per WHATSAPP bekend gemaakt, dus houd deze goed in de 

gaten!! 

Tot vrijdagavond 11 december om 18.30 uur, via je telefoon en je Whatsapp! 

Groetjes, de Jeugdhonkcommissie 
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