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Betreft: info eerste communie 6 september 2021

Beste ouders,

De weg naar de eerste communie was voor onze kinderen heel anders dan verwacht. Intussen zitten

ze al in het tweede en derde leerjaar. Dit uitstel van de eerste communie was helemaal de schuld van

dat onzichtbare virus. Maar straks op zaterdag 25 september denken we niet meer aan die lange

wachttijd en maken we er een fantastisch feest van.

Hierbij vindt u de praktische informatie op een rij:

De eerste communie gaat dit jaar door op zaterdag 25 september in blok B van de school. De viering

start om 10.30u.

We verwachten de kinderen om 9.45u aan de inkom bij het kantoor van de directeur. Daar worden

ze door hun klasjuf opgevangen, terwijl jullie kunnen plaatsnemen in blok B. Voor de viering maken

we eerst een groepsfoto in de tuin.

Het is die dag toegelaten om te parkeren op het schooldomein.

Per communicant voorzien we 4 voorbehouden plaatsen. Wie van je familie die plaatsen inneemt,

laten we graag aan jullie over. Om de volgorde van de plaatsen toe te wijzen, zal een onschuldige

hand een letter vissen. De familienaam met de geviste eerste letter zit op de eerste rij en we

vervolgen zo verder de alfabetische familienamen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor +12-jarigen zodra je het schooldomein betreedt,

zowel binnen als buiten. We vragen om de handgel te gebruiken bij het binnenkomen van het

gebouw. Wil ook zo goed als mogelijk rekening houden met de afstandsregels.

Het is verboden te roken op het schooldomein, dit ook zowel binnen als buiten.

De viering wordt door de mensen van de school gefilmd en gefotografeerd. We vragen om zelf niet

rond te lopen om foto’s te nemen of te filmen, zodat de viering voor onze kinderen rustig kan

verlopen. De film en de foto’s worden nadien via de school aangeboden.

Wij kijken alvast uit naar zaterdag 25 september om er samen met jullie een stralende dag van te

maken.

Aarzel niet om bij verdere vragen contact op te nemen met de klasleerkracht of met de directeur.

Met vriendelijke groet

Het schoolteam


