
De blaadjes vallen van de bomen…
De tijd van de herfst is gekomen.

Vol verwachting klopt ons hart…
Want de oergezellige decembertijd gaat bijna van start. 

Een tijd van samenzijn, plezier en natuurlijk Kerstmis…
Maar ook het moment waarop de Sint weer in het land is!

Dit feest wil DoSocial niet zomaar voorbij laten gaan…
Daarom zijn er al heel wat Pietjes aan de slag gegaan. 

Op vrijdag 3 december, eind dit jaar…
Komen we graag op verschillende plekken bij elkaar. 

Maar omdat we momenteel in onzekere tijden leven …
Hebben we ervoor gekozen om jullie een “activiteit” op afstand te geven.

Een combinatie van een speciale Sinterklaasfilm en een zak vol snoepgoed…
Dat is de formule hoe het dit jaar nog even moet.

In deze flyer lees je meer…
Hoe je kunt meedoen dit keer.

Sinterklaas met DoSocial



Wat mogen jullie van DoSocial verwachten
• Met hulp van onze partners hebben we 

een speciale DoSocial Sinterklaasfilm 
gemaakt die garant staat voor een gezellige 
Sinterklaasbeleving met de bewoners op de 
eigen locatie

• In de film, die circa 45 tot 60 minuten duurt, 
komen verschillende Sinterklaasactiviteiten 
aan bod die jullie bewoners mee kunnen 
doen, zoals: 

      - Sinterklaasliedjes zingen
      - Proeven van snoepgoed
      - Pietengym
      - Een echte Sinterklaasbingo
• Behalve de film, die we digitaal aanleveren 

met een uitgebreide instructie erbij, regelen 
we ook dat er een grote jute zak gevuld met 
ondersteunende materialen en lekkers op 
de locatie afgeleverd wordt

• De inhoud van één jute zak is berekend op 
deelname van 15 ouderen of een veelvoud 
hiervan

• Aan deze Sinterklaasactie hebben we veel 
zorg en aandacht besteed en we zijn er van 
overtuigd hiermee bij te dragen aan een 
unieke en complete Sinterklaas-beleving bij 
de bewoners

Wat verwachten wij van jullie als 
zorgorganisatie?
• Inplannen van deze activiteit in de 

eerste week van december, uiterlijk op 5 
december

• Zorgen voor een geschikte ruimte met 
apparatuur waar de film getoond kan 
worden en waar bewoners mee kunnen 
doen aan de activiteiten

• Zelf zorgdragen voor het uitnodigen van 15, 
30 of 45 bewoners

• Eigen begeleiding tijdens de activiteiten en 
het verdelen van het snoepgoed

• Wij willen met alle plezier helpen tijdens 
deze activiteit, maar jullie bepalen in 
overleg met DoSocial of dit wenselijk is 
gezien de ontwikkelingen rondom het 
corona-virus

• Wij gaan er vanuit dat deelname aan deze 
activiteit met veel enthousiasme uitgevoerd 
wordt waardoor jullie bewoners een unieke 
en complete Sinterklaasbeleving krijgen.

Meer vragen? Neem contact op met 
bedrijfsbureau@dosocial.nl
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