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OUDERAVONDEN IN DE KERK VAN SINT-BAAFS 
 
eerste ouderavond/inschrijfavond  woensdag 3 oktober om 20 u. 
       donderdag 4 oktober om 20 u.   
 
tweede ouderavond    woensdag 13 februari om 20 u.   
       donderdag 14 februari om 20 u.  
 

VIERINGEN IN DE KERK VAN SINT-BAAFS 
 
GROEPSVERDELING voor alle kindervieringen in de loop van het traject 
(de vieringenlijsten vind je terug op onze website) 

 

GROEP 1: de kinderen die op zaterdag 1 juni om 9.30 u. hun EC doen 
  de kinderen die op zaterdag 1 juni om 11 u. hun EC doen 

 

GROEP 2: de kinderen die op zaterdag 1 juni om 13.30 u. hun EC doen 
  de kinderen die op zondag 2 juni om 9.30 u. hun EC doen 
  de kinderen die op zondag 2 juni om 11 u. hun EC doen 

 
eerste kinderviering-zondag 4 november 2018 
om 9.30 u. voor groep 1 
om 11 u. voor groep 2 
 
tweede kinderviering-zondag 2 december 2018 
om 9.30 u. voor groep 2 
om 11 u. voor groep 1 
 
kinderkerstviering-maandag 24 december 2018 om 18 u. 
 
derde kinderviering-zondag 3 februari 2019   
om 9.30 u. voor groep 1 
om 11 u. voor groep 2 
 
vierde kinderviering-zondag 3 maart  2019  
om 9.30 u. voor groep 2 
om 11 u. voor groep 1 
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vijfde kinderviering-zondag 7 april 2019 
om 9.30 u. voor groep 1 
om 11 u. voor groep 2   
  
zesde kinderviering-zondag 5 mei 2019  
om 9.30 u. voor groep 2 
om 11 u. voor groep 1 
  

OEFENMOMENTJES MET ALLE KINDEREN-kerk Sint-Baafs 
 
eerste oefenmoment  woensdag 24 april 2019 
     om 17.30 u. voor de kinderen van groep 1 
     om 18.30 u. voor de kinderen van groep 2 
 
tweede oefenmoment  woensdag 22 mei 2019 
     om 17.30 u. voor de kinderen van groep 2 
     om 18.30 u. voor de kinderen van groep 1 
 

EERSTECOMMUNIEVIERINGEN 
 
zaterdag 1 juni 2019 
om 9.30 u., om 11 u. en om 13.30 u. 
 
zondag 2 juni 2019  
om 9.30 u. en om 11 u. 
 


