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Agenda
19 feb.

20 feb.
22 feb.
27 feb.
2 mrt.
5 mrt.
14 mrt.
15 mrt.
19 mrt.

Weer naar school
Gevonden voorwerpen
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Vergadering OV
Maandsluiting groep 5
Start typecursus De Typetuin
Rapport 2 gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Ziekmeldingen
We merken de laatste tijd dat steeds vaker
ziekmeldingen (of andere afmeldingen) gaan via
whatsapp of SchouderCom. Graag willen we u
vragen om dit telefonisch door te geven. Vanaf 8:00
uur is De Schakel telefonisch bereikbaar. Andere
digitale communicatie gaat wel via SchouderCom.

Wijzigingen binnen de parochie

Nationale voorleesdagen 2018
Wij zijn met onze
peuters op 29, 30
en 31 januari op
bezoek geweest bij
de bibliotheek en
werden hartelijk
welkom geheten door Angelique.
Zij heeft ons voorgelezen uit het boek: Sssst! De
tijger slaapt, van Britta Teckentrup.
Dit is het prentenboek van het jaar 2018. Het
verhaal werd heel enthousiast ontvangen, een
beetje spannend want de tijger mocht niet wakker
worden, want…….er was een verjaardagsfeestje
voor hem bedacht! Feest is altijd leuk en dat
hebben we ook samen gevierd. Dansend door de
bibliotheek en later nog even door feesten in de
peuterspeelzaal. Angelique en Netty bedankt
namens onze peuters!

Op 25 februari neemt pastor Stefan Schevers
afscheid in de parochie.
De eucharistieviering zal
plaatsvinden in de H.
Martinuskerk in Kerkdriel
om 11.00 uur.
Na de viering gaan we
naar “De Kroon” waar we
allen onder het genot van
een broodje en een kop
koffie Stefan nog een keer persoonlijk kunnen
spreken. Hij zal het zeker op prijs stellen, als we met
velen komen!
Alle overige gebeds- en eucharistievieringen op 25
februari komen te vervallen.

Fijne carnavalsvakantie !!!

Op 11 maart zal pater R. Putman in onze parochie
worden geïnstalleerd door Deken M. Dorssers.
Deze feestelijke eucharistieviering zal plaatsvinden
in de H. Willibrorduskerk in Ammerzoden om 11.00
uur. Nadere berichtgeving over deze
installatieviering volgt te zijner tijd.
Alle overige gebeds- en eucharistievieringen op 11
maart komen te vervallen.
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