22 november 2021

22 november
29 november
3 december
8 december
22 december
23 december
24 december

Deze week oudergesprekken (facultatief voor groep 4 t/m 7)
MR overleg (verzet van 22-11)
Sinterklaasviering
OV overleg
Kerstviering
Studiedag (leerlingen vrij)
Start Kerstvakantie (iedereen vrij)

22 november
22 november
22 november
23 november
24 november
24 november
24 november
27 november

Fiona (10)
Jackie (4)
Guusje (11)
Jack (9)
Isa-Noë (7)
Toon (11)
Noeck (9)
Leonoor (9)

Oudergesprekken
Deze week vinden de oudergesprekken plaats. Voor de groepen 3 en 8 voor alle kinderen en voor
de groepen 4 t/m 7 zijn het facultatieve gesprekken (dus niet voor alle kinderen).
De gesprekken zullen online plaatsvinden. De leerkrachte zullen ervoor zorgen dat u tijdig een link
ontvangt om deel te nemen aan het gesprek.

MR overleg
Het MR overleg van 22 november wordt verzet naar 29 november.

Meldingen met betrekking tot Covid-19
Meldingen met betrekking tot Covid-19 ontvangen wij graag per mail zowel naar de leerkracht als
naar de administratie/directie.
Het zou voor ons fijn zijn wanneer u in uw mail alvast antwoord geeft op onderstaande vragen.
Zodat wij bij contact met de GGD meteen de juiste informatie kunnen doorgeven.

1. Wat is de eerste ziektedag van de leerling?
2. Welke dagen is de leerling nog op school geweest?
3. Welke klachten heeft de leerling?
4. Welke test heeft de leerling afgenomen? (zelftest of GGD test)
5. Indien een zelftest, gaat de leerling nog een confirmatietest doen bij de GGD?
6. Indien het om een GGD test gaat verzamel met toestemming: de achternaam,
geboortedatum, postcode en huisnummer van de leerling.

Prinsenbeek, 15 november 2021,

Beste ouders/verzorgers van communicanten en vormelingen,

De betrokkenheid van jonge mensen bij de kerk verandert. In Nederland zijn wij als Katholieken
met de Missionaire Beweging een nieuwe weg aan het inslaan. Dat vraagt om nieuw vormen van
kerkzijn en van catechese zoals voorbereiding op de sacramenten van doopsel, 1e H. Communie en
Vormsel.
In september hebben wij u uitgenodigd voor een bijeenkomst (28 september) om daar uitleg over
te geven en er met elkaar over te spreken. Helaas waren daar slechts enkele gezinnen aanwezig
waardoor niet meer dan een enkel gezin een keuze heeft kunnen aangeven hoe zij de
voorbereiding op 1e H. Communie en Vormsel willen ingaan.
Vandaar nodigen wij u opnieuw uit.
Op woensdag 8 december bespreken we met u de mogelijkheden van voorbereiding op 1e H.
Communie en Vormsel. Daarna kunt u een keuze maken.
De bijeenkomst heeft plaats in de kerk van OLV ten Hemelopneming, Markt 32, Prinsenbeek.
Aanvang: 19.30 uur. Inloop: 19.15 uur. Einde 21.00 uur.
Wij stellen het op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt: info@parochiemariamagdalena.nl.
Neemt u eveneens contact met ons op indien u wel een gesprek wil met een van de pastorale
beroepskrachten, maar niet kunt komen vanwege coronaklachten.

Namens het pastoraal team van de parochie Heilige Maria Magdalena,
Norbert Schnell, pastoor.

