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SPAART U MEE VOOR DE SCHOOLBIEB?
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens deze
Kinderboekenweek staan kinderboeken over vriendschap centraal. De Kinderboekenweek
wordt dit jaar weer extra leuk met de schoolbiebactie van Bruna: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor-)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze school-biblioheek uit te breiden met de
nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt tijdens de KInderboekenweek 2018 (in de periode van 3 t/m 14 oktober 2018)
één (of meerdere) kinderboek(en) bij een winkel van de Bruna en levert de kassabon voor
de herfstvakantie in op school bij Juf Dorette.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. Bruna telt de kassabonbedragen na
inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.De school mag voor 20%
van het totale kassabon-bedrag nieuwe leesboeken voor de school uitzoeken in een
Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet om van deze schoolbieb-actie een groot
succes te maken, want leesplezier creëren we samen!

WEEK VAN DE PAUZEHAP
Van 24 tot en met 28 september jl. was het de "Week van de Pauzehap". Met dit
lesprogramma hebben de leerlingen van groep 5 tot en met 8 ervaren hoe lekker het is om
te kiezen voor gezonde tussendoortjes. De leerlingen hebben daarbij ook de Schijf van Vijf
leren kennen. Bij een gezonde pauze hoort niet alleen een goed 10-uurtje, ook lekker
bewegen en ontspannen zorgen voor energie. Ook daarvoor bood de Week van de
Pauzehap inspiratie en suggesties.

PROGRAMMA HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Natuurlijk gaan we weer veel leuke
dingen doen en hopen natuurlijk op mooi weer. Maar ook zonder mooi weer zullen we ons
zeker niet vervelen, er zijn weer zoveel leuke activiteiten bedacht! Ook hebben de coaches
weer geweldige Sport-, Natuur- en Cultuurdagen bedacht met superuitdagende activiteiten.
Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 15 oktober
Natuur & Cultuurdag
Dinsdag 16 oktober
Sportdag
Woensdag 17 oktober Multimediadag
Maak je al gebruik van de BSO, geef dan zo snel mogelijk door of je op de BSO bent in de
vakantie.
Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen met onze
strippenkaart. Deze kun je afhalen op de BSO locatie.
We gaan er een superleuke vakantie van maken!
De Zonnekinderen Academy gaat weer van start!

ZAMEL JE OUDE KLEDING IN VOOR HET LEGER DES HEILS!
Wist je dat er in Nederland jaarlijks zo’n 135 miljoen kilo kleding wordt weggegooid? Dat
terwijl een groot deel daarvan gewoon opnieuw kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door
arme mensen of vluchtelingen.
Het is ook goed voor de aarde om kleding een tweede leven te geven. Want het maken
van nieuwe kleding kost veel water. En er hoeven minder vrachtwagens te rijden om
nieuwe kleding naar de winkels te brengen.
Daarom zamelen we met de hele school kleding in voor het Leger des Heils. Op vrijdag 12
oktober wordt alle ingezamelde kleding opgehaald bij ons op school, vóór het hek bij de
fietsenstalling van de kleuters. Help je mee om de inzameling tot een succes te maken?
SCHOOL T-SHIRT VERKOOP
Beste ouders/ verzorgers
Er worden school T-shirts te koop aangeboden. Deze oranje T-shirts met logo van de Remigius
verkopen wij zodat wij als school o.a. tijdens de sportdag, de avondvierdaagse en het schoolreisje
herkenbaar zijn.
De nieuwe T-shirts zijn € 5.50 per stuk, over te maken op rekeningnummer
NL04RABO0315453877 t.n.v. ouderraad Remigius onder vermelding van “T-shirts”.

Klik hier om een T-shirt te bestellen. Na ontvangst van uw betaling zal het T-shirt door de
leerkracht van uw kind aan uw kind worden meegegeven.
Mocht u niet de juiste maat besteld hebben, levert u het T-shirt weer in bij de leerkracht van uw
kind. U kunt via de “klik hier” in dit bericht de juist maat bestellen. Vergeet u niet de reden van
ruilen onderaan het formulier aan te geven!
Met vriendelijke groeten, de Ouderraad

DATA OM TE ONTHOUDEN
3
11
12
15-21
24

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Start Kinderboekenweek
Inloopavond 18.30-19.15 uur
Kledinginzameling
Herfstvakantie
hoofdluiscontrole

