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VERSCHONING KLEUTERS
Wij zijn op zoek naar verschoning voor de kleuters. Heeft u nog iets liggen dat uw kind te
klein is? Wij zijn er blij mee.
We kunnen het volgende gebruiken:
- sokken
- leggings
- onderbroeken (jongens/meisjes)
U kunt het in een tasje meegeven aan de leerkracht van uw kind.

EERSTE COMMUNIE
Binnenkort ontvangen de ouders van de kinderen uit groep 4 een brief in verband met de
Communie van 2021.
De ouders die hun kind de Communie willen laten doen, kunnen de kinderen digitaal
aanmelden.
Een link staat in deze brief waarmee dat kan.
We zijn druk bezig om te kijken hoe we dit allemaal vorm gaan geven.
Vragen kunt u mailen naar: communiepaschalis@gmail.com
Namens het Pastoresteam parochie de Twaalf Apostelen en
De werkgroep Eerste Communie
Ans vd Wielen
HALLOWEEN KERKEVELD EN HUURLINGSEDAM
Zaterdag 31 oktober 2020 van 16.00 tot 20.00 uur (zon onder om 17.10 uur).
Tijdens Halloween gaan kinderen verkleed langs de deuren om snoep te verzamelen.
Mogen ze ook bij u aanbellen? Zet dan een glazen pot met een lichtje erin bij uw
voordeur. Op die manier voorkomen we teleurstelling bij de kinderen en worden diegene
die liever niet meedoen ook niet gestoord.
We hopen op veel glazen potten met lichtjes! Doet u ook mee?
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Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

HOOFDLUIS
Bij deze willen wij u nogmaals vragen uw kind(eren) thuis goed te
controleren op hoofdluis en met regelmaat te kammen. Mocht u bij uw kind
hoofdluis ontdekken, willen wij u vragen dit aan de leerkracht van uw kind
door te geven.

Fijne herfstvakantie!
Herfst knutsel tips:
https://jongensenmeiden.nl/herfst-knutselen-eenvoudige-tips-en-ideeen/

