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ALGEMEEN NIEUWS:
Vormselviering:
De afgelopen maanden hebben de vormelingen uit groep 8 zich voorbereid op hun Heilig Vormsel.
Vrijdagavond 17 november is het dan zover. Bisschop van den Hende zal de kinderen het Heilig
Vormsel toedienen. Koor Lord’s Voice is aanwezig om deze avond muzikaal te omlijsten. Deze
feestelijke viering begint om 19.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. U bent
van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te vieren.
Vormselwerkgroep Aarlanderveen en Ter Aar
Rommelmarkt voor Serious Request:
Op de achtergrond zijn we al bezig met het organiseren van De Glazen Klas, want op 21 december
zullen 6 kinderen en meester Ruud zich weer opsluiten.
Ter voorbereiding hebben 2 enthousiaste ouders al een vraag:
Wij willen dit jaar graag weer een rommelmarkt organiseren voor Serious Request (De Glazen Klas).
Dus heeft u nog speelgoed, boeken, kerstspullen etc. waar uw kinderen of u niets meer mee doen,
dan kunt u dit inleveren bij één van ons.
Na afloop van de rommelmarkt brengen wij de overgebleven spullen naar de kringloopwinkel.
Wij hopen op een leuk bedrag voor Serious Request!
Alvast bedankt Sylvana Hoogervorst, Lindepad 16
Patricia van Duijnen, Larikslaan 13
Kinderkerk:
Op zondag 26 november is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over de werken
van barmhartigheid, wat kun je voor een ander doen? Eén van de werken is “iemand die honger
heeft te eten geven”. Dit kun je zelf ook doen, door iets mee te nemen voor in de krat van de
Voedselbank.
Aangezien er gedurende de adventsperiode geen kinderkerk is, krijgen de kinderen nog een leuke
knutsel mee om af te tellen naar de kerst. Graag tot ziens op zondag 25 november om 9.15 uur
tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen!!
Werkgroep kinderkerk
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Alex van der Hoorn, Floris Jordens, Koen van Lammeren, Nadeche Straathof, Willem
van Lith en Lisa Keijzer.
AGENDA:
Maandag 20 november
Dinsdag 5 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Donderdag 14 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

Oudervereniging vergadering
Sinterklaasfeest
Groep 1 en 2 ’s middags vrij
Studiedag IKC: alle leerlingen vrij
MR vergadering
GMR vergadering
Kerstviering met senioren
Kerstviering alle groepen
De Glazen Klas, Serious Request
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Kerstvakantie
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