R.K. PAROCHIE SINT ANDREAS
Beste ouder(s) / verzorger(s),
U hebt uw kind opgegeven voor de eerste communie op 15 mei 2011.
We komen daarvoor dan een aantal keren met de kinderen bij elkaar
om ze hierop voor te bereiden.
We zullen dan gebruik maken van het eerste communieproject: “Brood voor onderweg”.
Graag nodigen wij u uit, voor de eerste ouderbijeenkomst, op maandagavond 10 januari 2011 om 20.00 uur
in De Drieklank. Staalstraat 9. Om een aantal zaken met u te bespreken.
Hieronder vindt u de data van onze project bijeenkomsten en andere belangrijke data:
Datum
(2011)

Onderwerp

Welk dagdeel /tijd (uur)

10 januari
15 januari
22 januari
23 januari
29 januari

Eerste ouderavond
Bijeenkomst 1
Bijeenkomst2
Viering
Bijeenkomst 3

5 februari
5 maart
19 maart
20 maart
2 april
10 april
11 april
16 april
17 april
14 mei

Bijeenkomst4
Bijeenkomst 5
Bijeenkomst 6
Doopviering
Bijeenkomst 7
Palmpaas stok maken
Tweede ouderavond
Bijeenkomst 8
Palmpasen
Generale repetitie

15 mei

Eerste communie

26 juni

Terug kom dag
Foto’s enz.

20.00
10.00–11.30
10.00-11.30
11.00-12.00
14.00-16.00 1e groep
16.15-18.15 2e groep
10.00-11.30
10.00-11.30
10.00-11.30
’s middags
10.00-11.30
09.00-10.15
20.00
10.00-11.30
10.30-12.15
14.00-15.30 1e groep
16.00-17.30 2e groep
11.00 1e groep
14.00 2e groep
11.00-12.30

Al deze bijeenkomsten zullen in De Drieklank plaatsvinden. Kunt u uw kind de volgende materialen meegeven,
potloden, stiften, lijmstift en een schaar.
Tevens willen wij een van de ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen om de eerste bijeenkomst mee te maken.
Mocht u als ouder/verzorger nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen of mailen
Wij hebben er veel zin in. We hopen dat het een leerzame en gezellige tijd zal worden met de kinderen.
Graag wensen wij u, een Gelukkig 2011.
Werkgroep eerste communie,
Cilia, Petra, en Anneke

PS:
Kunt u aan het volgende e mail adres uw e mail doorgeven; eerstecommunie@online.nl
Bij voorbaat dank

