Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat fijn dat er zoveel is gedoneerd voor de voedselbank. Het is goed
om te merken dat we zo samen iets voor anderen kunnen
betekenen. Iedereen een mooie kerst. Het klinkt eenvoudig, maar is
niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Groep 1/2 Batenstein
Net als op de Honingzwam stromen er ruim voldoende kinderen in in
de kleutergroep. Op de Batenstein is er nu 1 kleutergroep. Vanaf 1
februari 2019 zal daar een tweede kleutergroep starten. Er wordt
een groep gevormd die vanaf dat moment bij elkaar zal blijven. Dat
geeft weer ruimte voor nieuwe 4-jarigen in de andere kleutergroep.
De ouders van deze groep zijn hier vandaag nader over
geïnformeerd.
Eerste Communie en Vormsel
Geachte ouders van kinderen uit de groepen 4 en 8,
Vanaf half januari 2019 begint de voorbereiding op de eerste heilige Communie en het Vormsel in de
rooms-katholieke kerk. Er heeft zich inmiddels een leuke groep aangemeld. Mocht u het ook goed
vinden dat uw kind meedoet aan een van deze projecten, u kunt uw kind(eren) nog aanmelden.
Kinderen die in groep 4 zitten kunnen meedoen aan de eerste Communie, kinderen in groep 8 aan
het Vormsel. Een aanmeldingsformulier vindt u op de website van de parochie:
https://www.heiligethomas.nl. Wanneer u daarna op het tabblad sacramenten klikt, vindt u het
inschrijfformulier voor de eerste communie of het vormsel.
U kunt het formulier opsturen of inleveren bij het secretariaat van
de parochie. Het adres van de Bonifaciuskerk is Paradijslaan 6,
2405 CC in Alphen aan de Rijn en van de heilige Geest,
Troubadourweg 2, 2402 EP in Alphen aan de Rijn. Wilt u dit
formulier dan inleveren voor 1 januari 2019?
Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, u kunt ook mailen
met: s.zuidersma@heiligethomas.nl
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep eerste communie vormsel,
Sjoerd Zuidersma
Pastoraal werker

Schoolreisjes

Ook al duurt het nog een hele poos, de ouders van de ouderraad en de evenementen commissie zijn al druk bezig
geweest met de schoolreizen voor volgend jaar. De bussen zijn reeds gereserveerd en we hebben weer leuke
bestemmingen voor de kinderen uitgezocht.
De schoolreizen staan gepland op maandag 24 juni 2019 voor groep 1 tot en met groep 7 van beide locaties.
Groep 1 & 2: Speeltuin Vreugdeoord
De mooiste en leukste speeltuin van Alphen aan den Rijn.
Hier kunnen de kinderen lekker klimmen, glijden, schommelen
en nog veel meer. Vreugdeoord is een fantastische speeltuin
waar kinderen veilig kunnen spelen.
Groep 2/3, 3 en 4: Plaswijckpark
Ravot je rot totdat je er bi j neervalt!
In Speelwijck vind je meer speeltuinen dan je ooit bij elkaar hebt gezien. In Dierenwijck is het een echte beestenboel.
Dat hoor je. Dat zie je. En dat ruik je, zo hee! Dus kom maar snel kennis maken met onze dieren. Wandelwijck is de
beste plek om even te relaxen. Op de Picknickweide kun je languit in het gras liggen en lekker picknicken.

Groep 5 en 6: Drievliet
Gezellig met klasgenoten alle attracties uitproberen om daarna met
z'n allen terug te gaan naar die ene favoriete attractie waar maar
niemand genoeg van kon krijgen.
Het ultieme schoolreisgevoel van Drievliet…als iedereen met rode blosjes,
vol van lekkers en met een schorre keel weer rollend de bus in gaan!

Groep 7 : Efteling
De leukste schooldag ooit beleef je samen in de Efteling!
Dwaal eindeloos door het Sprookjesbos of ontsnap aan de
wurggreep van de Python...
Een dag vol wonderen voor iedereen!
Van de ouderraad

Kerstvakantie
Vanaf aanstaande vrijdagmiddag hebben we twee weken kerstvakantie. Namens het hele team van het Spectrum
wens ik u allen sfeervolle, ontspannen feestdagen. Bij uitstek de tijd om te genieten van het samenzijn met de
mensen die u lief zijn. We hopen iedereen in goede gezondheid weer te mogen ontvangen op maandag 7 januari
2019!

