ALGEMEEN

Kerstwens
Het is kerstmis overal
we dromen onze dromen
bij mooi versierde bomen
van vrede bovenal
en wensen aan elkaar:
sfeervolle kerstdagen
een heel gelukkig nieuwjaar!
Team bs de Peppel

Inschrijven nieuwe leerlingen
Op dinsdagochtend 28 januari 2020 bent u van
harte welkom op onze Open Ochtend van 8.30
tot 12.00 uur.
Naast een rondleiding door de school is er
gelegenheid tot het inschrijven van leerlingen die
vóór 1 oktober 2021 vier jaar worden.

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

In de kerstvakantie en rond de feestdagen heeft de
bibliotheek in de Dussenaar aangepaste
openingstijden:

Aangepaste openingstijden kerstvakantie: 23 december 2019 - 29 december 2019
maandag

13:00 - 17:00 uur

dinsdag

13:00 - 17:00 uur

woensdag

gesloten

donderdag

gesloten

vrijdag

gesloten

Aangepaste openingstijden kerstvakantie: 30 december 2019 - 5 januari 2020
maandag

13:00 - 17:00 uur

dinsdag

13:00 - 17:00 uur

woensda g

gesloten

donderdag

13:00 - 17:00 uur

vrijdag

gesloten

Citotoetsen ná de kerstvakantie
Ná de kerstvakantie worden er in de groepen 3 t/m 8 werden cito-toetsen gemaakt.
In deze tijd ziet u in Parnassys geen citoresultaten.
De leerkrachten gaan de toetsen nakijken, invoeren en analyseren. Als we hiermee klaar
zijn worden de resultaten weer zichtbaar en kunnen we eventuele vragen goed
beantwoorden.

Open dagen (leerlingen groep 7 & 8)
De open dagen van de voortgezet onderwijs scholen komen er aan.
Zet u deze datums in uw agenda?
Dongemond College Raamsdonksveer
vmbo,havo,vwo(atheneum)
8 februari 9.00u t/m 13.00u
Prinsentuin College Andel
vmbo
24 januari 19.00u t/m 21.00u
25 januari 10.00u t/m 14.00u

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

St. Oelbert gymnasium Oosterhout
vwo (gymnasium)
7 februari 17.00u t/m 21.00u
Altena College Sleeuwijk
vmbo,havo,vwo (atheneum)
22 januari 14.30u-17.00u en 19.00u t/m 21.00u
Camphusianum Gorinchem
vwo (gymnasium)
18 januari 09.30u t/m 13.00u
Voor andere open dagen kunt u kijken op de website van de desbetreffende school.

Eerste Communie 2020
Uitnodiging Informatieavond voor de ouders van de leerlingen in groep 4, Eerste Heilige
Communie 2020.
De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in de Sint Elisabethparochie
voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en
Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 juni in de O.L.V. Hemelvaartkerk te
Raamsdonksveer. En voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank is de
communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank.
Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint Elisabethparochie ziet graag
een ander traject als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zoals dat al in
meerdere parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil hij graag voordat u
besluit uw kind aan te melden, op een informatieavond uitleg geven over dit nieuwe
traject. Deze uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze avond kunt
u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, waarvoor u dan ook het
benodigde formulier en de planning van de bijeenkomsten ontvangt.Deze avond is op
dinsdag 7 januari 19.30 uur in het parochiecentrum te Raamsdonksveer.(Het
parochiecentrum vindt u als u tussen het parochiesecretariaat St. Jozeflaan 3 en het
DELA-gebouw naar achteren loopt.)

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

