Jaarverslag 2016 jeugdcommissie
Pasen
Locaties: Zuilenbos en Leidsche Rijn Hogewoerd
Zuilenbos:
Vanaf onderaan De Muinck Keizerbrug zijn we lopend naar het bos gegaan met ongeveer 50
kinderen van de lessen uit Overvecht en Zuilen.
Dit was al een uitdaging maar ging erg goed onder begeleiding van diverse leiding! Daarna
gezellig eieren gezocht en tussendoor een spelletje gedaan (eierenloop) zodat de eieren nog
een keer verstopt en gezocht konden worden.
Leidsche rijn Hogewoerd:
In de weide naast boer Goes zijn ongeveer 65 kinderen na een uitleg gretig op zoek gegaan
naar de eieren die door de leiding en diverse hulpouders waren verstopt. Ook hier is
tussendoor nog een spelletje gedaan om vervolgens daarna nog een keer eieren te zoeken. Na
de prijsuitreiking van de gouden en zilveren eieren die waren gevonden kregen de kinderen
allemaal een traktatie om mee naar huis te nemen.
Aankopen: lint, lepels, chocolade eieren, zakjes en schuimpjes.

Sinterklaas
Locatie: Waterwin Leidsche rijn
Dit jaar is het Sinterklaasfeest voor de eerste keer voor álle lessen uit Overvecht, Zuilen en
Leidsche Rijn samen op één locatie gevierd. Reden hiervoor was dat de locatie in Overvecht
niet meer beschikbaar was op woensdag. Dankzij de BSO konden we de zaal naast die van SV
ook gebruiken zodat we wat meer ruimte hadden voor alle kinderen.
Er is door alle kinderen een mooi circuit afgelegd en dat lieten ze maar wat graag aan
sinterklaas en zijn pieten zien. Het was natuurlijk helemaal leuk dat de pieten zelf ook mee
deden. Na het achterlaten van de cadeautjes, diploma’s en natuurlijk een hoop pepernoten van
de pieten zijn alle kindjes voldaan naar huis gegaan.
Aankopen: pepernoten, chocolade letters (voor sint en pieten), limonadesiroop, bekertjes en
cadeautjes en verder olie, doekjes, wattenschijfjes en wattenstaafjes ( om schmink te
verwijderen)
Tevens willen we hierbij Nel de Rooij bedanken voor de goede zorg en het beschikbaar
stellen van haar huis.

Bedankt!
We willen alle dames en heren bedanken die ons wederom hebben geholpen om van het
paasfeest en sinterklaasfeest weer geslaagde SV-dagen te maken.
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