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Agenda 
 

21-12 18.30 uur Kerstviering ‘s avonds in de kerk 

22-12 08.30 uur Kerstactiviteiten op school 

23-12  Kinderen zijn om 12.00 uur uit 

24-12 t/m 08-01-2023  Kerstvakantie 

09-01-2023 08.30 uur Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

 

Spreekuur 

Het spreekuur van donderdag 15 december is verplaatst naar donderdag 22 december. Gerian 

Verhoeven komt hiervoor naar de Kleine Prins. Het spreekuur start om 9.00 uur. Mocht u gebruik 

van willen maken van het spreekuur, staat om half negen de koffie voor u klaar. 

 

Gevonden voorwerpen 

Er liggen weer wat jassen, tassen en andere zaken in de gevonden voorwerpenbak. Ze zullen 

vanmiddag op het podium gelegd worden. De spullen die er vrijdag nog liggen, zullen wij in de Zak 

van Max deponeren. In het kamertje van juf Renate liggen vijf fietssleutels die de afgelopen tijd zijn 

gevonden. Mocht u een sleutel missen: ze liggen op een schaaltje op het bureau.  

 

Bijna vakantie 

 

Het eerste deel van het schooljaar is 

voorbijgevlogen. Vanavond vieren wij samen 

kerst in de kerk. Ook morgen en overmorgen 

zullen in het teken staan van samen vieren. 

Vrijdag om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en 

krijgen zij vakantie.  

 

Het team van de Kleine Prins wenst iedereen 

heel fijne kerstdagen en een goede 

jaarwisseling en een nog beter begin!  
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Het wordt Licht! 

Gezinsviering Kerstavond  

Al wekenlang kijken we uit naar Kerstmis. Elke week 

wordt het een stukje lichter met de kaars die we 

aansteken. En nu is het dan zover: 

 

Kerstmis, feest van het Licht! 

 

Op 24 december om 18.30 uur zullen we dit vieren 

met een kerstspel voor en door de kinderen in de 

gezinsviering. 

 

Voorganger is pastor Toos Jurrius - Kunnen en het 

kinderkoor “Sing to God” zingt met ons mee. We 

hopen jullie daar allemaal te zien en met elkaar het 

kerstfeest te vieren! 

Adres: St Antonius van Padua kerk, Stationsweg 112, Ede 

Wil je ook meezingen met het kinderkoor? Kom dan op vrijdagavond om 18.30 uur naar de repetitie 

in de kerk. Ingang aan de achterkant van de kerk. Samen zingen maakt het kerstfeest nog mooier! 

 

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 
In 2023 gaat een nieuwe groep Eerste Communicanten van start. De eerste aanmeldingen zijn al 

binnen! 

Kinderen die in groep 4 of hoger zitten worden hiervoor van harte uitgenodigd. Ter voorbereiding 

zijn er tien bijeenkomsten met een passend project "Door de Poort".  

Voor de ouders zijn er twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is bedoeld als kennismaking en 

het verstrekken van informatie. De tweede ouderbijeenkomst staat in het teken van verdieping en 

samen delen. Opgave kan tot eind februari via Ede@pztb.nl. 
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