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ouderbijdrage
Alweer enige tijd geleden zijn de facturen voor de ouderbijdrage de deur
uitgegaan. Er hebben al veel ouders betaald, dank hiervoor. Mocht u nog moeten
betalen, zou u dat dan alsnog willen doen. Lukt dit om één of andere reden niet
neem dan even contact met de directie.
Met vriendelijke groet,
Sandra Dimmedal, penningmeester OR

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2020
In het voorjaar van 2020 kunnen kinderen uit onze locatie H. Martinus/De Huet de
Eerste Communie doen. Alle ouders van kinderen uit onze locatie, die geboren zijn
tussen 01-01-2012 tot en met 31-12-2012 en ingeschreven staan in de
ledenadministratie van de RK parochie hebben hiervoor een uitnodigingsbrief
ontvangen.
Belangrijk is dat deze kinderen in groep 4 of eventueel hogere klassen van de
basisschool zitten. Kinderen die nog in groep 3 van de basisschool zitten, kunnen nog
geen Eerste Heilige Communie doen.
Wilt u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen en hebt u geen brief
ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de locatie H.
Martinus/De Huet, tel. 0314-323737, bereikbaar op vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur.
U kunt ook contact opnemen met Monique Wentink, sander75@kpnmail.nl of Ada
Loeven, t.loeven@upcmail.nl . U kunt uw kind aanmelden via de site van de Maria
Laetitia parochie waar onze locatie onder valt.
De sluiting van de aanmelding is 1 december 2019.
Nadat de aanmeldingen binnen zijn, krijgt u van ons nader bericht.
Voorbereidingsgroep Eerste Communie

Fruit op school

Deze week zijn wij begonnen met fruit op school. De kinderen hebben al met
verschillend fruit kennis gemaakt en ervan genoten. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de website van EU-schoolfruit.

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
Gezondheidsonderzoek
De Jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen
met de scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun
kind. Daar hoort het gezondheidsonderzoek in groep 2 door de
jeugdverpleegkundige bij. De jeugdverpleegkundige bekijkt onder andere of de
kinderen goed groeien, horen en zien. Er is ook ruimte voor vragen. Uitnodiging Als
uw kind aan de beurt is, krijgt u binnenkort een uitnodiging. In de uitnodiging staat
een link naar een digitale vragenlijst die u kunt invullen

