
  Nieuwsbrief 
 

Bericht vanuit KidsCare: 
Lieve kinderen, leerkrachten en ouders van de Sint Jan Baptist, 
 
Wat hebben jullie je best gedaan voor de kinderen in Kenia. Ongelooflijk hoeveel geld jullie hebben 
opgehaald. We hebben de foto’s gezien van jullie mooie werkstukken, de sponsorloop en natuurlijk 
jullie enthousiasme.  
 
Wij zijn Gerard en Lisette Geenen, de oprichters van KidsCare. We zijn zondag thuis gekomen van ons 
bezoek aan KidsCare in Kenia. We hebben zelf gezien hoe hard het nodig is om weeskinderen en 
kinderen met een beperking te helpen. Zoals jullie gehoord hebben leven de kinderen in een 
plattelandsgemeenschap. Door corona hebben de verzorgers van de vele kinderen het nog 
moeilijker. Ze zijn arm en willen net als hier goed voor de kinderen zorgen. Het team van KidsCare in 
Kenia helpt ze daarbij. Met jullie steun kunnen we nog meer arme gezinnen helpen. Wat zijn we trots 
op jullie. 
 
Doordat jullie nu nog meer weten over de kinderen in Kenia zijn jullie vast heel blij dat jullie hier 
geboren zijn. Wat boffen we dat we hier in Nederland wonen 
en dat jullie op een school zitten met veel materiaal en lieve juffen en meesters.  
 
Beste ouders van de kinderen bedankt dat jullie de kinderen zo gesteund hebben met deze actie voor 
de kinderen in Kenia. Leerkrachten, bedankt voor jullie enthousiasme om de kinderen in alle klassen 
meer te leren over de kinderen in Kenia en het werken met de les en werkboekjes. 
 
Om de paar maanden sturen we een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over KidsCare. We sturen 
die zeker ook naar jullie school.   
 
We kunnen jullie beloven dat elke euro die jullie opgehaald hebben in Kenia besteed wordt. Heel 
veel dank namens de vele kinderen in Kenia. 
 
Een warme en lieve groet van,  

 
Gerard en Lisette Geenen  
 

  +31 6 33424293 
  info@kidscarekenia.nl 
  www.kidscarekenia.nl 
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Schoolvakanties  en studiedagen 2021-2022 
 

Vakanties  Data  

Herfstvakantie  25-10-21 t/m 31-10-21 

Kerstvakantie  25-12-21 t/m 08-01-22  

Voorjaarsvakantie  28-02-22 t/m 05-03-22 

2e Paasdag  Maandag 18-04-22  

Koningsdag  27-04-22 (valt in de meivakantie) 

Meivakantie  25-04-22 t/m 08-05-22 

Bevrijdingsdag  05-05-22 (valt in de meivakantie) 

Hemelvaart  26-05-22 en 29-05-22 

2e Pinksterdag  06-06-22  

Zomervakantie  t/m 04-09-22 

 
Studiedagen: alle leerlingen vrij 
Maandag:  27 september 2021 
Vrijdag:  12 november 2021 
Maandag:  6 december 2021 
Vrijdag:  18 februari 2022 
Woensdag:  30 maart 2022 
Woensdag:  22 juni 2022 
Vrijdag:  22 juli 2022 (dit is tevens de calamiteitendag) 

Bericht vanuit de Parochie: 
Aan de ouders van de leerlingen die komend schooljaar naar groep 4 en groep 8 gaan. 
 
Beste ouders, 
 
Uw kind gaat binnenkort naar groep 4 of groep 8. Dat is doorgaans ook de groep waarin kinderen 
hun 1e communie (groep 4) of hun Vormsel (groep 8) doen.  
Om u over deze sacramenten en het voorbereidingstraject hier naartoe te informeren organiseert de 
parochie Christus Koning in Veldhoven, waartoe ook de wijk Meerhoven behoort, twee avonden. 
Dinsdag 7 september is om 20.00 uur voor ouders van leerlingen van groep 4 een avond over de 1e 
communie. 
Donderdag 9 september is om 20.00 uur voor ouders van leerlingen van 8 een avond over het 
Vormsel. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 18 te Veldhoven. 
 
Graag per mail bericht als u bij een van deze avonden aanwezig wilt zijn. Dit kan via 
secretariaat@christuskoning.nl 
 
Pastoraal team parochie Christus Koning 
Pastoor F. As en kapelaan J. Beekman 

 
Agenda: 
7 juli 2021  studiedag (alle leerlingen vrij) 
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