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Citotraining

Gelukkig mogen de scholen vanaf 8 februari weer open. Dat betekent
dat de creatieve cursus op dinsdag weer door kan gaan en dat er weer
kinderfeestjes gevierd kunnen worden. Daar ben ik heel blij mee!
Natuurlijk wordt er nog wel enige voorzichtigheid gevraagd.
Contact met volwassenen probeer ik zo veel mogelijk te beperken en we
blijven handen wassen en desinfecteren. Heeft u een vraag? Stuur
gerust een berichtje!

Studio Lietje verzorgt 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? Neem contact op voor alle
mogelijkheden.
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Valentijn knutselmiddag
9 februari
De creatieve lessen starten weer!
Wie vind jij lief en wil je graag verrassen met
Valentijsdag? Je moeder, vader, opa, oma, de
oppas??
We maken een hart, een speciaal kistje, een

13 februari
Valentijns knutselmiddag

kaart en nog meer leuks. Een lief gedicht kan
er ook bij en natuurlijk pakken we het mooi in.
Kom je ook?
Zaterdag 13 februari 13.00 - 15.00

Voorjaarsvakantie
De bijlessen kunnen in overleg gewoon
doorgaan.
De creatieve cursus op dinsdag gaat door.
Hou de agenda in de gaten voor meer leuke
activiteiten!

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.

