
 
Aanmelden broertjes/zusjes 

Broertjes en zusjes worden niet automatisch aangemeld bij de basisschool. Als ouder kunt u hen op 

ieder moment inschrijven. Voor school is het prettig om tijdig te weten hoeveel instroom er gedurende 

het schooljaar komt. Wij verzoeken u daarom broertjes en zusjes voor het huidige(2020-2021) en 

volgende schooljaar(2021-2022) alvast aan te melden. Bij de indeling en planning van het volgende 

schooljaar kunnen wij hier rekening mee houden. Aanmelden kan door naam en geboortedatum te 

mailen naar directeur.donbosco@sarkon.nl  

 

Oudergesprekken 

Wij hebben dit schooljaar geen vaste gespreksmomenten. Op deze wijze sluiten de gesprekken en 

tijden beter aan bij de behoefte van u als ouder en de leerkracht. Bent u nieuwsgierig naar de 

vorderingen van uw kind of heeft u specifieke vragen, dan kunt u altijd contact opnemen voor een 

afspraak met de leerkracht. Tijdens het kennismakingsgesprek in augustus heeft u ook afspraken met 

de leerkracht gemaakt over een vervolggesprek. Natuurlijk is het altijd mogelijk eerder of een extra 

afspraak te plannen. Via Fiep kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Gesprekken voeren wij 

graag met u als ouder en uw kind, zodat wij met uw kind kunnen bespreken hoe het gaat. 

 

Eerste communie 2021 

Het afgelopen jaar is de communie, net als vele andere dingen, anders gelopen dan dat we hadden 
gewild. De kinderen van 2020 hebben helaas nog niet hun 1 e communie gedaan. Wij, als werkgroep, 
hebben besloten om de communie van 2020 te verplaatsen naar 2021. Of we dan 1 groep hebben of 2 
x een communiedienst gaan doen, dat weten we nog niet. 
 
Wij willen wel graag gaan inventariseren welke kinderen er in 2021 communie gaan doen. Daarom 
willen wij u als ouders graag informeren over hoe een en ander verloopt.  
 
Als uw kind dit schooljaar in groep 4 van de basisschool zit, kan het deelnemen aan het eerste 
communieproject. Hiervoor moet u uw kind vóór 1 december 2020 aanmelden. 
Dat kan via de website van de parochie: www.rkwieringermeer.nl 
Hier vind u het opgaveformulier eerste communie. Bij de opgave is het belangrijk dat u uw e-mailadres 
en mobiel nummer juist weergeeft, omdat veel informatie via de mail/whatsapp groep zal verlopen.  
 
Normaal hebben we een volledige overzicht met belangrijke datums van het project. We hebben nu 
besloten om eerste te gaan inventariseren welke kinderen communie gaan doen en dan te zijner tijd 
ontvangt u de verder informatie en datums over het project. 
 
Heeft u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen via email: 
eerstecommunie@rkwieringermeer.nl 
Wij hebben er zin in om er samen een mooi project van te maken. 
 
Vriendelijke groeten, 
Werkgroep Eerste Communie, 
Pastor Maciej Sendecki, Sandra, Anja, Nathaly en Annemiek 
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Flyer Kinderyoga in de Cultuurschuur 

 

 
 


