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Beste ouders, 
 
Vandaag hebben de kinderen geleerd over het doopsel en het kruisteken. Het huiswerk is besproken. 
De meeste kinderen hebben dit gemaakt. Met trots lieten zij hun foto’s en de tekening van hun huis 
zien. Op deze manier wordt het werkboek steeds meer hun eigen boek. Helaas waren een aantal 
kinderen vergeten het huiswerk te maken. Het is fijn als de volgende keer iedereen dit heeft 
gemaakt. 
 
De naamkaartjes die de kinderen tijdens de bijeenkomst krijgen, hoeven ze niet te bewaren. Ze 
krijgen elke keer een nieuw kaartje en dit kan een andere kleur zijn. 
 
Kruisteken 
Alle kinderen hebben een geel vel met het kruisteken gekregen. Plak dit op het achterste blad 
(binnenkant) van het werkboek, zodat ze het altijd bij hebben. Tijdens de bijeenkomst is het 
kruisteken geoefend. Oefen het thuis ook. 
 
Bezoek kerk 
De bijeenkomst is afgesloten met een bezoek aan de kerk. We zijn bij de wijwaterbakken en de 
doopvont geweest. De kapelaan heeft uitgelegd waar deze voor zijn en wat er gebeurd als er een 
kindje wordt gedoopt. Daarna hebben we met Yvonne de kerstliedjes geoefend. 
 
Kerstliedjes 
De kinderen hebben het boekje met de kerstliedjes meegekregen. Zo kan er thuis nog een keer 
worden geoefend. Vergeet niet deze volgende keer weer mee te nemen. 
 
De volgende bijeenkomst gaan de kinderen langer oefenen voor de kerstliedjes. Ze mogen dan om 
17.00 opgehaald worden in de kerk. 
 
Huiswerk 
Het huiswerk voor de volgende keer is blz 17. Antwoorden staan onder aan de bladzijde. Daarnaast is 
het de bedoeling dat de 3e les ‘God heeft een mooie wereld gemaakt,’ met bijhorende opdrachten 
wordt gemaakt. 
 
2e Ouderavond 
Maandag 10 december om 20.00 zijn alle ouders van de communicanten van harte uitgenodigd op 
de 2 ouderavond. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Angelina van Kemenade – Werkgroep 1e Heilige Communie Reusel 
 
 
 


