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VERKEERSVEILIGHEID MOETEN WE VOORAL ZELF DOEN
Beste ouders/verzorgers,
Nu het weer minder is, worden er steeds meer kinderen met de auto
naar school gebracht. Tegenover onze school is er een prachtig en
groot parkeerterrein aangelegd. Daar kunt u uw zoon of dochter
rustig uit laten stappen en hindert u niet het andere verkeer. Als
school doen we een dringeng beroep op alle ouders en verzorgers
die in de ochtend met de auto komen om niet de Kastanjelaan te
gebruiken als uitstapplaats, dat is veel te gevaarlijk.
Nogmaals, verkeersveiligheid moeten we vooral zelf doen.
Team IKC-Remigius.

THEMA VERVOER IN DE KLEUTERBOUW
We werken deze weken over het thema vervoer. Zoals jullie misschien wel gezien hebben,
is er in de gang een echte weg gemaakt met een heuse rotonde. In de hoeken kun je
werken in een garage en vertrekken met de trein vanaf het
perron.

Op dinsdag 18 september werden we verrast door een
bezoekje van ouders/opa van kinderen en Yvette met
bijzondere vervoersmiddelen. We mochten in de Cadillac,
de tractor en de kampeerbus en we hebben het harde
geluid van de motor kunnen horen.
Wat een leuke ochtend hebben we gehad!
Ouders, Yvette en opa bedankt.

BEZOEK TECHNOPLAZA GROEP 6
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken en onderzoeken. Dit doen ze door
vragen te stellen, te kijken, te proeven, te voelen, te bewegen, te ruiken,
te spelen. Hierdoor leren ze logisch nadenken en verbanden leggen, creatief zijn in het vinden van
oplossingen, antwoorden te vinden op hun vragen en opnieuw vragen te stellen. In het leven van
alle dag speelt wetenschap en techniek een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar
zonder de vele uitvindingen in de wereld van wetenschap en techniek zou onze dag er volledig
anders uitzien. Als wetenschap en techniek zo’n grote rol speelt in ons dagelijkse leven dan kan het
niet anders of het moet ook een rol spelen in ons onderwijs! Kennis van wetenschap en techniek is
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het helpt hen de wereld om hen heen beter te
begrijpen en doet een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit, het leert ze verbanden te
leggen en te reflecteren. Kortom: het bereidt ze voor op de toekomst. De kinderen van de groepen
6 krijgen dit schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan leuke technieklessen. Technoplaza
nodigt leerlingen van de basisscholen uit de Liemers uit om op een leuke manier kennis te maken
met wetenschap en techniek. Deze technieklessen vinden plaats in het gebouw van
het Liemers College te Zevenaar. Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 6A genoten
van de eerste van vier technieklessen. Wij willen alle ouders en verzorgers bedanken die deze
excursie mogelijk hebben gemaakt.

Raamversiering
We hebben al een enthousiaste club van ouders die onze ramen al jaren beplakken en nieuwe
versieringen maken, maar vele handen maken licht werk……dus zijn we op zoek naar mensen die
ons willen helpen met de raamversiering.
Lijkt het jou leuk om ongeveer één keer in de zes weken mee te helpen om de ramen van school
opnieuw te voorzien van versieringen passend bij het thema (heftst, winter, kerst, begin schooljaar
etc.) van dat moment? En wil je één à twee keer in het jaar
thuis nieuwe versieringen maken (knippen, overtrekken en
lamineren)? Meld je dan aan bij Marije Karman:
M.Karman@ikc-remigius.nl
Tot ziens, namens de raamversieringscommissie
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Kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek
Inloopavond 18.30-19.15 uur
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