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Belangrijke data
31 augustus
3 en 6 september
7 september
10 september
17 t/m 21 september
20 september
27 september
28 september

Klein maar fijn…

Verkiezingen Kinder-Meedenk-Raad (KMR) groep 5 t/m 8
Startgesprekken
Afsluiting Gouden Weken en eerste vergadering van de KMR
MR Vergadering
Week tegen het pesten
Zorgteam bespreking
Nieuwsbrief 2
Studiedag, leerlingen vrij

Algemeen
Fijne start…
Alle kinderen en leerkrachten zijn weer fijn gestart… De eerste werkjes zijn gemaakt.
We zijn alweer wat gewend aan de nieuwe samenstelling van de groepen.
De leerkrachten hebben de regels en afspraken besproken en we hebben alweer volop trotse snoetjes
gezien!

Toestemming foto’s / video
In het kader van de AVG (privacywet) is het erg belangrijk dat wij weten of uw kind(eren) op de foto /
video mogen. U heeft hiervoor een toestemmingsbrief ontvangen.
Het verzoek is om deze zo snel mogelijk in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren),
wanneer u dit nog niet gedaan heeft.

Vanuit de groepen
Kinder-Meedenk-Raad groep 5 t/m 8
Op 31 augustus vindt in groep 5 t/m 8 de verkiezing plaats voor de Kinder-Meedenk-Raad. In deze raad
worden dingen besproken die de school nog leuker, gezelliger of leerzamer kunnen maken.
Maandelijks zitten zij bij elkaar. Bij elke vergadering wordt er goed naar iedereen geluisterd en worden
er schoolse dingen besproken. Zijn er nog goede plannen of leuke ideeën? Geef het door aan de KinderMeedenk-Raad;
Groep 5 Sara
Groep 7 Roan
Groep 6 Leea
Groep 8 Julia
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 27 september

Ingezonden stukjes……..

Kom je ook zingen bij het kinderkoor?
Het Nuenens Kinderkoor is dit jaar begonnen op maandag 27 augustus.
Lijkt het je leuk? Kom dan gerust eens kijken, luisteren en meezingen.
Het koor bestaat uit kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Om te zingen bij ons koor zijn geen kosten verbonden. Het enige wat we van je verwachten is dat je zoveel
mogelijk aanwezig bent bij repetities en uitvoeringen. En vooral dat je komt zingen met goede zin!
We repeteren op maandag in de Clemenskerk van 18.30 tot 19.15 uur. We zingen ongeveer 1x per maand in de
Gezinsviering op zaterdagavond in de Clemenskerk en daarnaast ook nog 1x per jaar in de kapel van het
Eckartdal.
Als je meer informatie wilt, kun je bellen of mailen naar Christel de Brouwer, tel 06-25360286 en
musical.ster@hotmail.com. Dit mag ook om je aan te melden.

Ouderavond voor Eerste Communie 2019
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in
Parochie Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kunnen in 2019 hun Eerste
Communie doen.
Op dinsdagavond 11 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de
Eerste Communie. Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen. U
wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten,
data, vieringen) en de communieviering zelf.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie.
De kosten hiervoor zijn €40,00 per communicant. Wij vragen u dit bedrag deze avond mee
te brengen in een enveloppe met daarop de naam en de naam van de school van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op
11 september aanstaande.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet, Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie * parochieheiligkruisnuenen@onsnet.nu

