
Kortrijk, 25 april 2022 

 
 

 
 

 
 

  

Beste ouder(s) 
 
 

Nog welgeteld 2 weken en dan is het zover…  

Op zaterdag 7 mei om 10.30u. gaat de Eerste communie van uw zoon 
of dochter door in de kerk van Sint-Elisabeth. 

In de klas zijn we opnieuw gestart met de voorbereidingen voor deze 
grote dag. 

 

Graag willen we u in deze eerste briefwisseling onderstaande praktische 
info meegeven: 

 
- Iedereen is welkom tijdens de viering! Er wordt geen rekening 

meer gehouden met een maximumcapaciteit.  
 

- In de kerk worden enkel plaatsen voorbehouden voor ouders, 
broers en zussen.  

 
- Tijdens de viering neemt Eric Pauwels foto’s van het hele gebeuren 

en vanzelfsprekend ook van het moment waarop uw kind leest en de 
hostie krijgt. Er wordt dan ook met aandrang gevraagd om zelf geen 

foto’s te maken. Kort na de communie krijgt u de kans om de foto’s 
online te bestellen. 

 

- Ook wordt er vlak voor de viering nog een groepsfoto gemaakt die 
gepubliceerd zal worden in de krant.  

 
- Voor de vakantie kregen de leerlingen een groen oefenblaadje. De 

kinderen leren de teksten uit het hoofd. Als dit thuis goed 
geoefend wordt, kunnen wij vlotter repeteren in de klas en in de 

kerk. 
 

- Maandag – 03/05 en donderdagnamiddag 05/05 repeteren we 
in de kerk. We krijgen op dit oefenmoment een kruisje van de 

priester, dit kruisje dragen we op onze eerste Communie. 
 

Mogen we u vragen om onderstaand strookje in te vullen en aan de 
klasleerkracht terug te bezorgen tegen vrijdag 29 april. 

  

 
Met vriendelijke groeten 

Juf Elien en directie   
 

 



 
 

Ik/Wij, ouder(s) van ______________________________  

 
 

O willen graag 
 

• …………….. voorbehouden plaatsen voor ouders 

• …………….. voorbehouden plaatsen voor broers of zussen 

 

O geeft/geven toestemming om gericht beeldmateriaal te maken van  
   zijn/haar kind 

 
O geeft/geven toestemming om gericht beeldmateriaal te gebruiken van  

   zijn/haar kind voor specifieke doeleinden waaronder openbare media   
   zoals (parochieblad, Krant van West-Vlaanderen) 

  

O geeft/geven toestemming om gericht beeldmateriaal te gebruiken van  

   zijn/haar kind voor specifieke doeleinden waaronder de sociale media  
   van de school (website) 

 

 

 

 

datum       handtekening ouder(s) 

  
 


