Nieuwsbrief 1

We hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van een fijne, onbezorgde vakantie en
wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Wij als team hebben er weer zin in!

Even voorstellen:
Mijn naam is Willeke Willems en ben woonachtig in Veldhoven. Dit jaar mag
ik het team op de St Jan Baptist komen versterken. Ik ben te vinden in
groep 6 van maandag t/m donderdag. Vorig jaar heb ik op MFA midden (bs
EigenWijs) gewerkt en daarvoor heb ik 20 jaar in Oirschot gewerkt. De
afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de groepen 1 t/m 8.
Ik heb veel zin in het komend schooljaar en mocht u nog vragen hebben,
loop gerust een keer binnen.

Groente/fruit
Wij stimuleren het gezond eten tijdens pauzes vandaar dat we adviseren uw kinderen tijdens
de kleine pauze alleen groente/fruit te laten eten.
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Hulpouders schoolreisje
Zoals voor de zomervakantie aangegeven in de Nieuwsbrief, gaan we met de hele school
donderdag 19 september met de bus op schoolreisje. We vertrekken ’s morgens om 8.45u en
zijn rond 16.15 weer terug op school. Uiteraard zijn wij voor die dag op zoek naar hulpouders
voor de groepen 1 t/m 6, die een groepje willen begeleiden gedurende de dag. U kunt zich
hiervoor via de mail aanmelden bij Rianne Kox r.kox@veldvest.nl of bij Mariëlle van Heugten
m.vanheugten@veldvest.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind.
De groepen 7 en 8 lopen in groepjes zonder begeleiding rond.
Bij teveel aanmeldingen zal er geloot worden. In een volgende Nieuwsbrief zal er meer
informatie volgen over het verloop van de dag en de bestemming.
Wij hopen op een leuke en gezellige dag!

Eerste communie
Ook in 2020 is er de gelegenheid om uw kind deel te laten nemen aan de voorbereiding op de
eerste communie en het sacrament van het Vormsel.
De communievoorbereiding is voor leerlingen uit groep 4. De informatieavond hiervoor is op
donderdag 5 september.
De Vormselvoorbereiding is voor leerlingen uit groep 8. De informatieavond is op dinsdag 10
september.
Alle informatieavonden beginnen om 20.00 uur en zijn in het parochiecentrum aan de
Kapelstraat-zuid 18 te Veldhoven.
Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt als u naar een van deze avonden wil komen. Dat
kan telefonisch via 040-2532231 of per e-mail via secretariaat@christuskoning.nl
Namens pastoraal team parochie Christus Koning,
Kitty Tholen
Ambtelijk secretaris

Agenda:

Bijlage:
- Instuif Stichting Jeugdbelangen
- Basisschool Schaatsfestijn Ijssportcentrum Eindhoven
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