
 

  15 oktober 2021 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 
Locatie Pastoriestraat 
Eindelijk kunnen wij u mededelen dat we na de herfstvakantie definitief gaan starten aan de Pastoriestraat met de 
groepen van juffrouw Marjolein en juffrouw Bregje & Michelle. Als u er langs rijdt, ziet u dat er op dit moment 
hard wordt gewerkt om het buitenterrein in de herfstvakantie af te krijgen. Het gebouw van binnen is zover klaar, 
dat we aanstaande dinsdag kunnen starten met het verhuizen van de meubels en materialen van de 
Schaepmanstraat naar de Pastoriestraat. 
Op vrijdag 22 oktober vanaf 12.45 uur  in de middag gaan we samen met de kinderen uit de groepen  juffrouw 
Marjolein en juffrouw Bregje & Michelle  de laatste (lichte) spullen symbolisch  verhuizen.  
 

    
 
Afscheid Marion van Ree 
Komende week is de laatste werkweek van juffrouw Marion. Zij gaat genieten van haar meer dan welverdiende 
pensioen. Juffrouw Marion is een sterke-, professionele-, stille kracht in onze organisatie. Jullie kennen haar vast 
van de nieuwsbrief of van de administratie! De komende week is Marion nog aanwezig op maandag, dinsdag en 
woensdag! Mocht u nog persoonlijk afscheid van haar willen nemen, dan kan dat op deze dagen. 
Marion, bedankt voor al je inzet voor onze school! We gaan je missen! Geniet van je pensioen! 
 
Dansmarathon 
Sylvia Coester (moeder van Donna en Dexter) en Steijn Kooij doen mee aan sbs6-programma de Dansmarathon 
waarin ze 50 uur moeten dansen. Heel veel succes en hopelijk houden jullie het vol!  
 

 
 

 



 
 
 
Eerste Communie 
 
Beste ouders, beste kinderen!  
Binnenkort start de Eerste Communievoorbereiding weer. 
Als je je Eerste Communie doet, kies je ervoor om je aan te sluiten bij Jezus. 
Jezus is voor christenen de meest wijze leraar. Hij vertelt ons over ‘goed samenleven’.  Jezus vertelt ons ook 
over God. Over Kracht die je kunt voelen als je samen bidt, over een liefdeskracht die vijanden tot vrienden 
maakt.  
In 2022 is de Eerste Communieviering van de Goirkese kerk op 26 mei, 
Hemelvaartsdag. 
Als je graag met ons mee doet, dan kun je dat laten weten bij Corina Vogel 
corina.vogel@parochiepeerkedonders.nl (uiterlijk 1 november). Daarna krijg je van 
ons een aanmeldformulier. 
 
Voel je welkom! Groeten van pastor Peter Derks 
 
 
Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek in groep 5 

 

    
 
 
Wij wensen iedereen een mooi weekend toe! Tot volgende week. 
 
Namens team De Stappen 
Maarten Verberne  

 

mailto:corina.vogel@parochiepeerkedonders.nl

