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 15 mei 2020  Agenda  
 Nummer 32  maandag 18 mei  

   dinsdag 19 mei  
   woensdag 20 mei Nieuwsbrief nr. 33 

   donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 
   vrijdag 22 mei Start Hemelvaart/Pinkstervakantie tot en met 1 juni 

     

 Jarigen deze 
week: 

 maandag 18 mei Dex de Jong                       groep 3 
Jayda van der Meer         groep 4 

   dinsdag 19 mei Emma van der Meer        groep 1-2A 

   woensdag 20 mei Noëlla Goudberg              groep 1-2A 

   donderdag 21 mei Mohammed Benalioui     groep 8A 

   vrijdag 22 mei Joah Hasselbaink              Welkom op school na de vakantie! 

   zaterdag 23 mei Juf Ingeborg 

   zondag 24 mei Lotte van der Bergh         groep 6 

   maandag 25 mei Lois Elsgeest                      groep 6 
Maja Jurczyszyn                groep 5 

   dinsdag 26 mei Nadine van Leeuwen       groep 6 

   vrijdag 29 mei Ruchama Hagos                groep 3 
Eva Opdam                        groep 6 

   zaterdag 30 mei Tony Sloos                         groep 8B 

   zondag 31 mei Luke van der Broek         groep 8B 
Lotte Post                         groep 1-2A 
Stan van der Zwet           groep 8B 

   dinsdag 2 juni Celina Samuel                  groep 6 

   donderdag 4 juni Saartje Minneboo           groep 6 

   vrijdag 5 juni Nikita Warmerdam         groep 5 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 

De school weer open  

Wat is het fijn om onze kinderen weer op school te zien en horen. En het is goed om de 
juffen en meesters weer in actie te zien voor de groepen. Zo hoort school te zijn! 

Er is ontzettend hard gewerkt tijdens de schoolsluiting, door kinderen, leerkrachten én zeker 
ook door ouders. We ervaren dan ook dat de ontwikkeling van de kinderen niet stil heeft 



gestaan. Daar mogen we met elkaar heel erg trots op zijn. En dan het gemak waarmee de 
nieuwe aanpassingen -om weer naar school te kunnen- worden opgepakt, dat is ook al zo 
fantastisch. Dat ging al snel heel gestroomlijnd en als vanzelf. Opvallend is dat zelfs de 
allerkleinsten heel dapper gedag zeggen aan de rand van het schoolplein! Hopelijk duurt het 
niet meer lang, dat we met de hele groep naar school kunnen gaan. Waarschijnlijk zullen alle 
maatregelen dan nog wel blijven voortduren. 

 
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 
 

 Vakantierooster  

 
 

 Sportuurtje met 
sportcoach 

 Maandag 18 mei       
11.00 – 12.00 Tweesprong voetbalkooi WVC 

14.00 – 15.00 Leimuiden grasveldje het Spant 

14.00 – 15.00 Kaskade voetbalkooi 

Dinsdag 19 mei          
11.00 – 12.00 Woubrugge voetbal/basketbal veld                                                 
14.00 – 15.00 Rijpwetering voetbalveldje schoolplein                                                                                                        
14.00 – 15.00 Leimuiden grasveldje het Spant 

Woensdag 20 mei    
11.00 – 12.00 Rijpwetering voetbalveldje schoolplein                                                                                                        
14.00 – 15.00 Tweesprong voetbalkooi WVC 

14.00 – 15.00  Hoogmade voetbalkooi 

Donderdag 21 mei     Hemelvaart       Geen activiteiten 

Vrijdag 22 mei     
11.00 – 12.00 Hoogmade voetbalkooi 
14.00 – 15.00 Kaskade voetbalkooi 
14.00 – 15.00 Rijpwetering voetbalveldje schoolplein                                                                                                        

Sport uurtje  

Sportcoach   
 

Maandag 25 mei       
11.00 – 12.00 Rijpwetering voetbalveldje schoolplein                                                                                                        
14.00 – 15.00 Woubrugge voetbal/basketbal veld                                                 
14.00 – 15.00 Hoogmade voetbalkooi 

 

Dinsdag 26 mei          
11.00 – 12.00 Hoogmade voetbalkooi  



14.00 – 15.00 Tweesprong voetbalkooi WVC 

14.00 – 15.00 Rijpwetering voetbalveldje schoolplein                                                                                                        

Woensdag 27 mei    
11.00 – 12.00 Kaskade voetbalkooi 
14.00 – 15.00  Woubrugge voetbal/basketbal veld                                                 
14.00 – 15.00  Tweesprong voetbalkooi WVC 

Donderdag 28 mei         
11.00 – 12.00 Rijpwetering voetbalveldje schoolplein                                                                                                        
14.00 – 15.00 Kaskade voetbalkooi 
14.00 – 15.00 Hoogmade voetbalkooi 

Vrijdag 29 mei     
11.00 – 12.00 Tweesprong voetbalkooi WVC 

14.00 – 15.00 Leimuiden grasveldje het Spant 

14.00 – 15.00 Woubrugge voetbal/basketbal veld                                                 

Aanmelden kan via sportcoach@sportbedrijfkaagenbraasssem.nl 

• Naam 

• Groep of leeftijd 

• Telefoonnummer onder de mail voor noodgevallen 

 
 Uitnodiging 1e 

Heilige 
Communie 

 Met Jezus op weg… 
 
Jezus leren kennen 
Wanneer kinderen een jaar of zeven zijn is dat een mooie leeftijd om Jezus, het geloof en de 
kerk wat beter te leren kennen. Ze kunnen dan redelijk lezen en nadenken over zichzelf en 
de mensen om zich heen. 
In de parochie zijn ze welkom om te vieren dat ze mét ons kunnen delen in de H. Communie. 
De voorbereiding op die eerste H. Communie doen we in het project ‘Het Anker’. Daarin 
wordt de voorbereiding verbonden met de viering van de H. Eucharistie op de zondag, het 
hart van de christelijke gemeenschap. Door het regelmatig samen vieren raken de kinderen 
vertrouwd met de gebaren en de woorden van de Eucharistie en de gemeenschap. Zo krijgt 
het ontvangen van de eerste H. Communie een plaats in de eigen ervaring van de kinderen. 
De voorbereiding begint eind september 2020. 
 

Hoe mijn kind voorbereiden? 
Misschien is het voor u en uw kind allemaal nog wat ver weg. En is de kerk en de H. 
Communie nog wat onbekend voor uw kind. Hoe kunt u de weg naar de voorbereiding op de 
1e H. Communie wat gemakkelijker maken voor uw zoon of dochter? 

Daarvoor doen we hieronder wat suggesties. Er allerlei mogelijkheden om het contact met 
lokale gemeenschap te verstevigen. Op die manier kan het u en uw gezin kan helpen in de 
stap naar de 1e H. Communie. 
 

Kerkbezoek 
Soms is het wat onwennig om in de kerk te zijn. Bij de familievieringen is de drempel hopelijk 
wat lager. In verschillende parochiekernen zijn er regelmatig familievieringen en activiteiten 
voor jonge kinderen. In het parochieblad ‘Samenstromen’ worden deze aangekondigd. Zodra 
het weer kan i.v.m. het coronavirus bent u van harte welkom met uw gezin. 
Gaat u naar een viering, ga dan gerust een beetje vooraan zitten, zodat uw kinderen goed 
zicht hebben. 
 

Dopen? 
Wie met Jezus op weg wil gaan en de H. Communie wil ontvangen, wordt eerst gedoopt. De 
meeste kinderen zijn gedoopt op jonge leeftijd. Maar iedereen die dat alsnog wil kan het 
Doopsel ontvangen. Of je nu 3 bent of 83… Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in de 
gemeenschap door het H. Doopsel, neem dan contact met ons op. 
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1e H. Communieviering 
Op dit moment zijn de vieringen afgelast i.v.m. het coronavirus. Nieuwe datums zijn nog niet 
gepland. 
Als er weer vieringen van de 1e H. Communie zijn, kunt u daar naar toe gaan met uw gezin 
om dat samen mee te maken. Wellicht zijn er gezinnen die u of uw kind van school kent. De 
vieringen zijn soms gecombineerd voor de verschillende gemeenschappen. 
 

Er over praten 
Het deelnemen aan een viering is een goede aanleiding om met uw kind te praten over Jezus 
beter leren kennen en meedoen in de kerk. Zo kan dit een opstapje zijn naar de 
voorbereiding op de 1e H. Communie. 
Wellicht dat deze informatie bij u of bij uw kind vragen oproept, waarover u met één van de 
pastors wilt spreken. Aarzel dan niet om met ons contact te zoeken. 
 

Informatie 

In de maand juni zijn er informatieavonden over de daadwerkelijke voorbereiding op de 1e 
H. Communie en Het Anker. De datums daarvoor zijn: 8, 10, 15 of 17 juni. 
Alle avonden zijn gelijk van informatie en u bent overal welkom. 
Ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging wanneer zij ingeschreven zijn in de 
parochieadministratie. 
 

Website 

Op de website van de parochiefederatie is over ‘Het Anker’ informatie na te lezen. We geven 
u hieronder de adressen. Daarbij ook een website met leuke suggesties om thuis met het 
gezin mee bezig te zijn rond het geloof. 
We hopen dat we u hiermee wat handvaten hebben gegeven om in de komende tijd met uw 
zoon of dochter op weg te gaan. 

Vriendelijke groeten en zegen over uw gezin,  

namens het Pastoraal Team 

pastor M. Hoogenbosch, 06 8306 1193 

m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus 

De aanmelding voor de 1e H. Communie gaat via de website hieronder 

www.rkgroenehart.nl/sacramenten/heilige-communie 

www.rkgroenehart.nl/samenstromen/ 

www.geloventhuis.nl 
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