
 

Brugge, 4 februari 2021 

Betreft : Eerste Communie 2021 

Beste ouder(s), 

vorig jaar kwam corona roet in het eten gooien en kon de Eerste Communie helemaal niet doorgaan. Wij                  
besloten toen om dit feest uit te stellen naar 9 mei 2021. Dit in de verwachting dat alles weer gewoon zou                     
zijn. 
Ondertussen zit het onderwijs nog altijd in code oranje. Hierdoor zijn we heel beperkt in onze                
organisatiemogelijkheden.  

Omdat het voor de kinderen belangrijk is dat deze viering doorgaat, hebben we besloten om de datum van 9                   
mei 2021 vast te houden. Op die dag willen we de Eerste Communie voor de kinderen van het eerste en het                     
tweede leerjaar laten doorgaan. 

Voor de concrete organisatie van die dag, kunnen wij nu nog geen voorspellingen doen. Alles hangt af van de                   
evolutie van de epidemie en de maatregelen daartegen. 
Wat vaststaat is dat wij er alles aan zullen doen om er voor de kinderen een mooi, zinvol en sfeervol moment                     
van te maken.  

In voorbereiding op de Eerste Communie vragen wij jullie om onderstaande strook in te vullen en af te geven                   
aan de leerkracht. 

Wij hopen met heel ons hart dat we jullie op die dag mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en de leerkrachten van de eerst graad 
 

 

EERSTE COMMUNIE - ZONDAG 9 MEI 2021 

Mijn kind___________________________________________________ uit L1A / L1B / L2A / L2B : 

❏ doet op 9 mei 2021 zijn / haar Eerste Communie 

❏ doet zijn / haar Eerste Communie niet 

❏ is reeds gedoopt 

 
Indien jouw kind niet gedoopt is, kun je contact opnemen met Emina Gastan (emina.sintmichiel@gmail.com              
of 0497 / 36 08 98), zie mail school van 11/01/21 voor meer informatie. 
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