Sappemeer. Deze keer hebben we
extra knutselactiviteiten en ook na de
viering ben je welkom. Er worden
weer veel eieren verstopt in de tuin
van de pastorie. Komen jullie ze
zoeken? Voor de peuters is er
crèche.

Weekbrief
Nummer 26
29 maart 2018

Activiteitenoverzicht:

Afsluiting Vastenproject
We kunnen terugkijken op een goed
project; een mooie opening door de
ambassadeur van stichting Mme
Donatilla, luisteren en werken over
Rwanda en onszelf inzetten voor de
sunshineschool! Klusjes doen en
knutselen voor de kinderen van de
Sunshineschool. Alle inzet werd ook
duidelijk tijdens de afsluitende
vastenmarkt. Wat een inzet en
betrokkenheid van kinderen en
ouders! Wij willen iedereen dan ook
hartelijk bedanken voor het
enthousiasme en de inzet!

Bijeenkomst Mantelzorg en
Autisme
Op maandag 9 april is er een
bijeenkomst over mantelzorg en
autisme, georganiseerd door het
Autisme Netwerk Groningen. In
de bijlage leest u meer informatie
hierover
Lang weekend
Vanaf morgen t/m dinsdag zijn
alle kinderen vrij. We zien elkaar
weer op woensdag 4 april.
Het team van de St.
Antoniusschool wenst u allen
goede Paasdagen

Dan wordt het nu tijd om de
opbrengst bekend te maken:
€ 2850,Ontzettend bedankt allemaal, mede
namens de Stichting Mme Donatilla.
Reminders:
 Gruiten: Op dinsdag en
donderdag fruit mee!

Witte donderdag viering
Vandaag hebben we een prachtige
viering gehad in de kerk. We hebben
stil gestaan bij Witte donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen. We
kwamen bijeen rondom het kruis. We
hebben eten (matses) gedeeld, net
als Jezus deed tijdens het laatste
avondmaal. Morgen is het Goede
Vrijdag en met Pasen vieren we de
opstanding van Jezus.
Oudergesprekken groep 1 / 2
De komende twee weken staan de
oudergesprekken voor de kinderen
van groep 1 en 2 ingedeeld.
Kinderwoorddienst Eerste
Paasdag
Zondag 1 april is er tijdens de
Paasviering weer een
kinderwoorddienst. De dienst begint
om 10 uur in de Katholieke kerk te
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