
 

Brugge, 14 maart 2019 

Betreft : infomoment eerste communie 2019 

Beste ouder(s), 

Zondag 26 mei wordt het voor jouw zoon of dochter een feestelijke dag. Die dag viert hij/zij samen met de                    
vriendjes uit de klas zijn/haar eerste communie. De viering gaat door in blok B en start om 10.30u. Een dag                    
om naar uit te kijken. Die belangrijke dag willen wij zeker goed voorbereiden. In de klas gaan wij stap voor                    
stap op weg naar 26 mei. 

Bij die voorbereiding op dat feest hebben we ook jouw hulp nodig. Daarom nodigen wij jullie uit op het                   
infomoment op vrijdag 29 maart. Wij starten het moment om 14.45u in de Reuzejan (eetruimte voor de                 
kleuters in de hoek van blok B). 

Het infomoment is in twee onderdelen opgebouwd. In het gezamenlijke moment bekijken we de zitplaatsen               
tijdens de viering. De plaatsen worden op alfabetische manier verdeeld. Een onschuldige hand trekt hiervoor               
de letter. 

Na deze trekking gaan we naar de klas van jouw kind. Daar gaan we samen met de kinderen enkele leuke                    
activiteiten doen in voorbereiding op de eerste communie. Ook krijg je een aantal praktische afspraken voor                
die dag en kun je met jouw vragen bij de juf terecht. 

Wij hopen dat je op dat infomoment aanwezig kunt zijn. Indien je niet aanwezig kunt zijn, zal de peter of                    
meter uit het zesde leerjaar jouw kind begeleiden tijdens de klasactiviteit. Wie met de wagen komt, kan                 
parkeren op de grote speelplaats aan het zandplein. 

Voor de communie zelf heeft de priester nog gegevens van de kinderen nodig. Wil je die gegevens op de                   
invulstrook invullen? Het strookje vind je terug in de agenda van je zoon of dochter. Deze zijn noodzakelijk                  
voor de eerste communie. 

Met vriendelijke groet, 
De directie en de leerkrachten van het eerste leerjaar 
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