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KENNISMAKINGSOCHTEND
Morgen 1 juli is het kennismakingsochtend in de nieuwe klas. Wij doen dan net alsof het al
maandag 24 augustus is, het begin van het nieuwe schooljaar. Alle klassen zijn dan in de
nieuwe samenstelling.
De organisatie is dit jaar anders dan andere jaren. De leerlingen starten morgen eerst in hun
huidige groep en gaan later op de ochtend pas wisselen. U merkt daar als ouder dus niets
van. De begin- en eindtijden zijn dus ook zoals u die de afgelopen tijd gewend bent. Voor de
leerlingen van de groepen 8 is er deze ochtend geen school.

ZOMERACTIVITEITEN IN DE HOEKSTEEN
In een extra bijlage bij deze Nieuws vindt u de zomeractiviteiten die in de Hoeksteen worden
georganiseerd.

ZOMERNIEUWS VAN LUMENS
Lumens is weer begonnen met het afleggen van huisbezoeken bij de ouders thuis. Ook in de
zomervakantie kunnen ouders Lumens bellen als ze vragen hebben of advies willen m.b.t.
opvoedvragen over hun kind. In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief meer informatie hierover.

KINDERCATECHESE EN EERSTE COMMUNIE
Zit uw zoon of dochter in het schooljaar 2020-2021 in groep 4 of hoger? Wilt u graag dat
hij/zij haar of zijn eerste communie doet? Kijk dan op onze website: www.petrus-ehv.nl voor
informatie en aanmelding onder “eerste communie”. De informatieavond zal gehouden worden op maandag 7 september om 20.00 uur in de St. Thomaskerk, Thomaslaan 43. U bent
van harte uitgenodigd.
U kunt zich hiervoor aanmelden via: catechese@petrus-ehv.nl (aanmelden is noodzakelijk
i.v.m. de 1,5 metermaatregel).
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via opbouw@salto-eindhoven.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail
naar: opbouw@salto-eindhoven.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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