
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 17 ( 7 maart 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger, 

 

Nieuws van Stichting Mumbai. 
Met de kerstmarkt hebben jullie voor onze stichting geld opgehaald voor het goede doel in India 
Wij hebben voor jullie een filmpje gemaakt van ons werk in India.  

https://www.youtube.com/watch?v=rUwTSts02OI  
Wij zijn jullie enorm dankbaar voor jullie bijzonder mooie bijdrage  
 
Groet Marjo Kemmeren 

 
 

Sporten  na school 
Het sporten na school voor groep 3 t/m 8 is weer op 9, 16 en 23 maart van 13:30 tot 14:30.  
 
 

Gezinsviering Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag, 25 maart, zal er weer een gezinsviering zijn in de Bartholomeuskerk om 15.00 uur. Tijdens 
deze viering willen we, samen met de kinderen, op een voor hen begrijpelijke manier, even stilstaan bij de 
gebeurtenissen van Goede Vrijdag. We willen de kinderen vragen om, net als voorgaande jaren, weer een 
(zelfgemaakte) bloem mee te brengen om tijdens de viering bij het kruis te leggen. 
Hopelijk mogen we ook dit jaar weer veel kinderen, hun (groot)ouders en andere parochianen begroeten 
tijdens onze viering. 
 
Werkgroep gezinsviering 
Parochie St. Jan de Doper, parochiekern Waspik 
 

Vraag voor ouders van overblijfkinderen. 
Om een zo goed mogelijk controleerbaar en waterdicht systeem te krijgen gaan wij m.i.v. 1 april met een 
nieuwe presentatielijst werken tijdens het overblijven. 
Willen ouders ter controle de naam/namen van de kind(eren) met de vaste overblijfdagen doormailen 
aan wimgerry@home.nl   of  d.m.v. een briefje in de witte brievenbus bij de hoofd ingang.  Dit graag voor 
22 maart. 
Als de dag(en) tussendoor veranderen of als kinderen helemaal niet meer overblijven dit graag doorgeven 
via mail of briefje zie bovenstaand. 

Alvast bedankt,  groetjes het Overblijfteam. 
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Waspik,  maart 2016 

Traditioneel in de week van Pasen verrast De Zonnebloem de zieke mensen in Waspik met 
een fruitschaaltje. 
De  ruim 80 schaaltjes worden door de kinderen onder begeleiding van enkele van onze 
vrijwilligers gemaakt en bezorgd. 
Wij staan als De Zonnebloem garant voor een goede organisatie en vragen u hierbij om 
ondersteuning van deze actie door uw kind vers fruit mee te geven op donderdag 17 maart. 
Alles wat u kunt bedenken als passend bij de inhoud van een fruitschaaltje is wenselijk. 
Dat mag ook verpakt zijn, kleine blikjes of potjes fruit of noten en zuidvruchten of wellicht 
chocolade paaseitjes of koekjes. 
Wij willen graag een uitzondering maken voor  bananen en overig te bedenken fruit als de 
kwetsbaarheid daarvan in het geding is. 
 
Het fruit van De Veste  wordt door een van onze vrijwilligers  opgehaald en naar het 
Schooltje gebracht, waar onze vrijwilligers de mandjes gaan maken. 
De fruitmandjes worden in de loop van de dag door uw kinderen en onze vrijwilligers  
bezorgd bij de zieke mensen zoals die bij ons staan geregistreerd. 
 
Wij kunnen u verzekeren dat deze spontane actie heel bijzonder wordt gewaardeerd en dat 
ook uw kinderen dit zullen ervaren als een goede bijdrage met een zinvolle gedachte.  
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking. 
 
Met hartelijke Paasgroet, 
Zonnebloemteam Waspik 
 

 

 

 

   Afdeling Waspik 
   R.F. Wijffelsstraat 25 
   5165 EP Waspik 
   Tel: 0416–313224 
   pboons@home.nl 

http://www.zonnebloem.nl/


 

 

 
 


