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     Lieve kinderen groot en klein 

     Wat fijn om in het land te zijn 

     Helaas kan ik jullie niet ontmoeten 

     En persoonlijk begroeten 
  

     De Pieten gaan het deze keer met jullie vieren 

     Maar dan moeten jullie wel het raam versieren 

     Zij brengen aan de deur een bezoek 

     Met wat lekkers en een koek 
  

     Laat mij even weten of ze bij jou mogen komen 

     Zodat ik mijn plannen verder kan klaarstomen 
 

 

 

WAAR  In Beegden. 

 

VOOR WIE  Alle kinderen uit Beegden en/of de kinderen die in Beegden op school 

    zitten. Leeftijd: tot en met groep 8. 

 

WAT   Kleur de plaat op de achterzijde mooi in en versier hiermee het raam 

    van je huis zodat de Pieten je makkelijk kunnen vinden. Natuurlijk  

    mag je ook andere creatieve versieringen gebruiken. 

 

WANNEER  De Pieten komen op zondag 22 november tussen 10:00 en 12:00 uur    

    aan de deur om de traktatiezak af te geven. 

 

HOE    Ouders: stuur een mailtje naar info@kvwbeegden.nl met de gegevens: 

    naam kind(eren); leeftijd; adres; telefoonnummer. 

    Doe dit echter vóór maandag 16 november a.s.! 
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