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In dit nummer:

JINGLE-BELLETJES!
Sinterklaas is weer vertrokken. Wat wás het een
gezellige tijd, maar voor de kinderen ook reuze spannend. Ik hoop dat Sint en Piet geen schoentjes zijn
vergeten en dat iedereen leuke cadeautjes heeft gekregen van de
Goed Heiligman. De Sintworkshop was een leuk succes! We lieten de
boot hard varen over de zee, er zijn veel pakjes in de schoorsteen
verdwenen en we kunnen nét als pieten dansen.
Nu Sint dus weer naar Spanje is en daar lekker uitrust, vakantie
viert, en daarna weer voorbereidingen voor december 2010 treft,
komen bij ons intussen de kerstspullen weer te voorschijn. Overal zie
je bomen staan, versieringen hangen en hoor je kerstliedjes.
Deze kerstgezelligheid gaat ook aan De Toverfluit niet voorbij. Op
dinsdag 15 en woensdag 16 december kan iedereen die dat leuk
vindt,deelnemen aan

♪ JINGLEBELLETJES!

♪

Noteer alvast:

DE KERSTWORKSHOP!
Deze ochtenden staan helemaal in het teken van
muzikale Kerst-activiteiten: we versieren een boom, laten de bellen klinken en nog véél meer leuke Kerstactiviteiten! Heb je ook zin om mee
te doen en heb je jouw kind en jezelf nog niet aangemeld? Reageer
dan snel, want vol is vol!
Nog even de informatie op een rij:
Datum: dinsdag 15 december en woensdag 16 december.
Tijden: van 9.30 uur—10.30 uur
Plaats: V.V. SJC, Lageweg, te Noordwijk
Kosten: € 8,00 per kind, te voldoen op de dag van de workshop.
Bij deelname kun je je inschrijven, tot en met vrijdag 18december.
telefonisch: 071-3610163, of via de mail: toverfluit@casema.nl
Iedereen is Van Harte Welkom!
Bij een groot aantal deelnemers zal de groep gesplitst worden in de
leeftijdsgroepen 0-2 jaar en 2-4 jaar. De tweede groep zal dan later
beginnen. Jullie worden hier dan zo snel mogelijk van
op de hoogte gebracht.
Tot ziens bij De Toverfluit!
Petra Wassenaar.

♪ Kerstgroeten van...
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Start nieuwe serie Muziek op Schoot:
dinsdag. 19 januari en woensdag 20 januari
2010!

©2008, Petra Wassenaar

De Toverfluit
wenst iedereen
een héél fijn Kerstfeest
en voor

2010:
Veel geluk, liefde, succes en plezier!
Petra Wassenaar

