Beste ouders,
Hoewel Sinterklaas momenteel nog op zee zit op weg naar zowel Nederland als België, hebben we
van Hoofdpiet het bericht ontvangen dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek zal brengen aan
Taiwan. Sint en zijn Pieten zullen op zaterdag 1 december door de Nederlandse School Taipei, in
samenwerking met VNT, feestelijk onthaald worden. Vanwege het grote aantal kinderen heeft Sint
bedacht om de middag in tweeën te delen; van 12:00 tot 14:00 zijn alle kinderen in de leeftijd tot
en met 5 jaar van harte welkom, van 15:30 tot 18:00 is het de beurt aan alle kinderen van 6 jaar en
ouder. Gezinnen met kinderen in beide leeftijdscategoriën zullen worden ingedeeld in een van de twee
dagdelen.

Voor dit fantastische kinderfeest wil Sint graag weten wie er komt, dus meld je kind(eren) vóór
zondag 25 november aan bij de Sinterklaascommissie op het volgende e-mailadres:
info@nederlandseschool.taipei Vermeld duidelijk voor- en achternaam + leeftijd van je kind(eren)
en een kort briefje – max. 2 regels - over je kind(eren), eventueel met steekwoorden in Nederlands
of Engels.
Natuurlijk wil de Sint de kinderen een cadeau geven en hij vraagt hierbij de hulp van de ouders. Aan
jullie wordt gevraagd een cadeautje te kopen voor uw kind(eren) van maximaal NT$ 300 per kind.
Dit ingepakte cadeau kunt u op de dag zelf meebrengen naar het Sinterklaasfeest en bij aanvang afgeven.
Graag groot en duidelijk de naam van uw kind(eren) op het cadeau vermelden!
Voor de allerkleinsten is er een hoekje waar ze rustig kunnen spelen. Voor de andere kinderen zijn er
leuke activiteiten. De school begrijpt dat kinderen in de tienerleeftijd Sinterklaas niet meer zo heel
interessant zullen vinden, maar naast een kinderfeest is deze middag ook een samenkomen van de
Nederlandse en Belgische gemeenschap in Taiwan. Daarom is ons idee voor dit jaar om ook een
‘tienergroep’ samen te laten komen die samen leuke dingen gaan doen om elkaar beter te leren kennen.
Zo proberen we deze tieners met leeftijdsgenoten met een zelfde achtergrond bij elkaar te brengen
(de Nederlandse taal is géén vereiste).
De school verzorgt versnaperingen, drankjes en natuurlijk strooigoed!

Lokatie:
Tianmu Kindergarten
No. 134, Section 7, ZhongShan North Road,
Tianmu, Taipei.
Tip: parkeren kan in de parkeergarage van Carrefour aan de overkant van de kindetrgarten. Ook zijn
er verschillende busverbindingen vanuit Taipei (Zhongshan Main Line, Dunhua Main Line, 606, 685).
Zie onderaan de uitnodiging een kaartje van de locatie van het Sinterklaasfeest! Om de kinderen
dagelijks op de hoogte te houden van de belevenissen van Sinterklaas is het leuk vanaf maandag 12
november Sinterklaasjournaal te kijken via http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home
Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie
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