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Open ochtend 12 september 

Donderdag 12-09  is er open ochtend tussen 09.00 - 10.30 uur op de 

hoofdvestiging Diemewei.  

Belangstellende nieuwe ouders zijn van harte welkom.  

  
Vrijdag 13-09 is een vrije dag voor de groepen 1 en 2 

 

Maandag 16-09 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de 

leerkrachten 

 

SCHORTEN GEVRAAGD 

Beste ouders, 

Vanaf volgende week starten de lessen beeldende vorming voor alle groepen. Daar heb ik 

nog wat extra ‘schorten’ (oude blouses/overhemden) voor nodig. Indien u deze thuis 

heeft liggen, zou u deze dan willen inleveren voor woensdag 11 september in de 

daarvoor bestemde doos, bij Hannie, in het hoofdgebouw? 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet, Bregje Rikken 

 

GGD GELDERLANDZUID 

Momenteel neem ik (Natalie Faddegon) de taak van Monique van Gemert als 

jeugdverpleegkundige waar i.v.m. haar zwangerschapsverlof. In overleg met Monique 

van Gemert houd ik de spreekuren op het consultatiebureau in Wijchen: Kruisbergseweg 

68, 6601 DD Wijchen.  

 

Het eerste spreekuur zal plaatsvinden op 10 september 2019.  

In oktober is het spreekuur op 1 oktober 2019.  

De spreekuren zijn van 9:00 t/m 12:00 uur.  

 

Met vriendelijke groet,  

Natalie Faddegon 

e-mail: nfaddegon@ggdgelderlandzuid.nl  

telefoon: 06-52533917 

 
EERSTE COMMUNIE 

De vakantie is voorbij en ook voor de Eerste Communie zijn de voorbereidingen 

begonnen. 

De kinderen in groep 4 krijgen een brief en aanmeldingsformulier mee. 

U kunt uw kind aanmelden voor de Eerste Communie door het aanmeldingsformulier 

digitaal toe te sturen aan communie.wijchen@detwaalfapostelen. 

Op 2 oktober 2019 is er een ouderavond in de Emmanuelkerk. 

Indien u vragen heeft, stel ze gerust aan ons. 

Dit kan op bovenstaand e-mailadres of via e-mail Communie.paschalis@gmail.com. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het parochieel centrum tel: 6412627  

of met tel: 6414426. 
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Ans vd Wielen 

Namens de werkgroep Eerste Communie 

Parochie de Twaalf Apostelen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 
 

 


