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Het Coronavirus is nog lang niet onder controle. We zitten nog midden in
deze tweede golf. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te
houden, voor uw veligheid, dat van mijzelf en de mensen om ons heen,
voel ik mij genoodzaakt om de bijles vanaf heden alleen nog maar op
locatie of online te laten plaatsvinden.
Ouders mogen helaas ook niet meer mee naar binnen. U kunt u kind tot
aan de deur brengen. De kinderen vraag ik om bij binnenkomst hun
handen te desinfecteren of te wassen. Ik hoop op uw begrip. Voor vragen mag u altijd contact met mij opnemen.

Studio Lietje verzorgt nu ook jouw kinderfeestje!
Ben je bijna jarig en hou je van knutselen, tekenen en schilderen? Wil je
met je kinderfeestje gezellig creatief bezig zijn?
Schilderen, houtje touwtje, een houten kistje versieren, een hanger
maken of heb je zelf een leuk idee? Wil je geschminkt worden tijdens het
kinderfeestje? Neem voor alle mogelijkheden en jouw wensen contact met mij op.

Kinderfeestje

Het was een gezellige drukte. Alle kinderen

Tijdens de knutselmiddag zijn een aantal

zijn druk in de weer geweest met knutselen.

kinderen geschminkt. Het schminken werd
verzorgd door Suzan Manche.

Kerst knutselmiddag
21 november
Workshop schilderen/schilderij maken

12 december
Kerst knutselmiddag

Kerstvakantie
Buiten de feestdagen om extra mogelijkheden

Workshop
schilderen/schilderij

voor bijles en cito-training.
De
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gewoon door.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@studiolietje.nl toe aan uw adresboek.
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