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'Woenddag 22 nooember 2017 
Landstede Sportcentrum, Hogeland 10 in Zwolle 

1nloop 15:00 uur 
Mwical 15:30 uur 
ÛIUÛ 17:00 uur 



VitnodiqinlJ voor hel groû ZwclM! Sinterldaiuf eeü 
Beste ouder(s) /voogd(en) van kinderen tot 12 jaar, 

Op woensdag 22 november 2017 organiseert Stichting Kind in Beeld Hét Grote 
Sinterklaasfeest en u bent van harte uitgenodigd. Wij bieden u en uw kind(eren) 
een gratis en verrassend programma aan met een musical, lekkers en Sint en zijn 

pieten hebben voor ieder kind een leuk en nieuw cadeau! 

Waar is het Grote Zwolse Sinterklaasfeest? 
U bent van harte welkom in het Landstede Sportcentrum aan Hageland 10 in Zwolle. 
De middag start om 15:00 uur (aanvang musical is 15:30 uur) en de verwachtte eind 

tijd zal 17:00 uur zijn. 

Hoe meld ik me aan? 
Inschrijven voor Het Grote Sinterkaasfeest kan via onze website: 

www.stichtingkindinbeeld.nl/aanmelden 
U kunt inloggen met uw persoonlijke inlogcode: sinterklaasaçêç 

U krijgt dan toegang tot een online formulier om uw kind(eren) op te geven. 
U kunt ook de cadeauwens van uw kind(eren) doorgeven. De cadeaus worden 

gekocht bij lntertoys voor een bedrag van ca.€ 10,- per kind. In de folder en winkel 
van lntertoys kunt u ideeën opdoen. 

Via het formulier geeft u direct aan of uw kind naar Hét Grote Sinterklaasfeest komt 
en daar het cadeau ontvangt (er mogen max. 2 ouders/voogden mee) of dat uw kind 
niet naar het feest komt en het cadeau liever thuis ontvangt. Het is ook mogelijk om 
uw kind(eren) in te schrijven tijdens de voedselpakketuitgifte bij de voedselbank in 

Zwolle op vrijdag 13 en 2z oktober 2017. 

Kan iedereen zich aanmelden? 
Nee, dit feest organiseren we speciaal voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen, omdat we vinden dat iedereen in Zwolle een fantastisch 

Sinterklaasfeest moet hebben. ·' 1' 
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Heeft u nog vragen? 
Mail dan gerust naar: info@stichtingkindinbeeld.nl 

Tot 22 november! 

Pepernotengroet, ook van Sint & Piet 
Stichting Kind in Beeld 
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