
 

 

Allerliefste kinderen, 

Beste ouders, 

Corona of geen corona … Niets houdt Sinterklaas tegen om naar zijn vriendjes te komen! Samen met 

zijn Roet-Pieten komt hij bij alle kindjes uit de familie Van Roey cadeautjes en allerlei lekkers leveren. 

Natuurlijk wil ook jij dit niet missen! Daarom is De Groep Van Roey heel trots om de Sint te 

verwelkomen en om jullie op een volledig corona-veilige manier jullie cadeautjes te schenken.  

Want ook onze goede vriend uit Spanje moet zich uiteraard aan alle belangrijke regels rond dat 

vervelende coronavirus houden. Maar wees gerust: alle Roet-Pieten gingen hiervoor zelfs naar een 

zeer speciale ‘ANTI-CORONA’-school en ze doen dat dan ook uitstekend ... én zelfs boordvol show!  

Benieuwd? Dan moet je beslist een kijkje komen nemen. Het wordt alleszins de moeite. Want wat 

denk dat je bijvoorbeeld van een dans-Piet, een acro-Piet, een zang-Piet of een jongleer-Piet? Het is 

slechts een klein beetje van wat jou én ook jullie ouders als veel dank voor hun medewerking bij de 

Groep Van Roey te wachten staat. Want één ding is zeker: jullie verdienen dat! 

Ben jij er klaar voor? Wij kunnen alvast amper wachten!  

Namens de Sint en zijn ANTI-CORONA-getrainde Roet-Pieten, 

Hopelijk tot binnenkort! 

(een tekening van een Sint en enkele Roet-Pieten met een soort handtekening?) 

 

Hierbij nog een berichtje alléén voor de ouders: kunt u door hier even te klikken een concrete afspraak maken 

én ons ook wat meer info over uw zoon(s) en/of dochter(s) bezorgen? Zo zijn onze Pieten op de hoogte van 

wat voor leuke dingen jullie kindjes al eens durven uitsteken (toffe weetjes, hobby’s,…). Dat zorgt voor een iets 

persoonlijkere en leukere aanpak. Ook willen we u vragen om foto’s te nemen van de bezoekjes en deze door 

te sturen naar feest@vanroey.pro. Want de beste foto’s als herinnering van jullie feest, die neem je zelf! 
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