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PEUTERGYM RECTIFICATIE
De eerste peutergym is op woensdag 14 november van 08.45-09.15 uur in de speelzaal, voor
peuters uit de wijk, jongere broertjes en zusjes van leerlingen die bij ons op school zitten en voor
de peuters die die dag aanwezig zijn bij de peutergroep.

VACATURE OUDERRAAD PENNINGMEESTER
Ouderraad
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van IKC Remigius. Wij houden
ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en
paasviering, het schoolreisje en sportdag.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR (medezeggenschapsraad).
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage, deze wordt besteed aan activiteiten van de school.
De ouderraad van IKC Remigius is op zoek naar een ervaren penningmeester.
We zoeken een penningmeester met relevante ervaring, die financieel inzicht heeft en accuraat is.
Een integer persoon die zich vasthoudt aan normen en waarden, die eerlijk en betrouwbaar is en
iemand die over eigen gedrag en keuzes verantwoording kan afleggen.
Voor deze functie vragen wij een VOG verklaring.
Taken:
 De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van
de ouderraad en is het eerste aanspreekpunt voor de school namens de ouderraad
 2-3 keer per jaar overleg met schoolleiding over de stand van zaken van de financiën
 Overleg met schoolleiding over betalingen via stichtingen.
 De penningmeester is verantwoordelijk voor de communicatie en het innen van de
ouderbijdrage, beheert de uitgaven en stelt jaarlijks de begroting op.
 Verzorgen van betalingen namens de ouderraad.
 Het opstellen van de begroting.
 Het zorgdragen voor de financiële verantwoording op de jaarvergadering van de ouderraad.
 Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ca. 6 keer per schooljaar vergaderd
in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden
hier besproken. Het team wordt tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door een
teamlid
 Tijdsbesteding ongeveer 8 uur per maand
Wat te doen:
Klik hier voor informatie of opgeven voor de functie van penningmeester van de ouderraad.

VAN DE SINTERKLAASCOMMISSIE

Sinterklaasjournaal
Zoals elk jaar is ook dit jaar Sinterklaas weer samen met zijn Pieten op weg naar Nederland.
Omdat wij niets willen missen van alle spannende avonturen die op de boot gebeuren, volgen wij
op school in alle groepen het Sinterklaasjournaal.
Als U thuis samen met uw kind ook wilt kijken kan dat. Vanaf 12 november is er elke dag om 18.00
uur op NPO Zapp, een aflevering te zien.
Wij verheugen ons al op alle avonturen die er staan te gebeuren!

KERST
Beste ouders / verzorgers,
Inmiddels hebben we al een aantal aanmeldingen van ouders gekregen die een workshop willen
verzorgen. Super fijn natuurlijk maar helaas nog niet genoeg. Vandaar nogmaals deze oproep
namens de kerstcommissie.
Dit jaar willen we met het kerstfeest op school diverse workshops verzorgen voor de onderbouw
(peuters t/m groep 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8). Er valt dan te denken aan:
Kerstkaarten maken
Kalligraferen
Kerststukjes maken
Macramé
Dans
Muziekinstrument bespelen (muziekvereniging)
Boomwhackers kerstliedjes spelen
Koken --> kerstkransjes van chocolade maken bijvoorbeeld
Origami vouwen
Kerststalletje maken
Vogelhuisjes maken van hout
Gutsen
Kleifiguren maken
Schilderij maken (groepswerk)
Kerstballen maken (plastic bal vullen met iets kerstigs wat ze moeten maken)
Hout / speksteen bewerken
Deze workshops zouden dan in kleine groepen aangeboden worden (10-12 leerlingen). Om deze
workshops vorm te geven zijn we op zoek naar ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurmannen,
buurvrouwen, oudere broers of zussen met een talent in een van bovenstaande suggesties (of
misschien weten jullie zelf nog een leuke workshop??)
We hopen dat we met deze oproep genoeg mensen bij elkaar krijgen om de workshops op
donderdagochtend 20 december (8.45-9.45 1e ronde en 10.30-11.30 uur 2e ronde) vorm te geven.
Dus lijkt het je leuk? Meld je dan z.s.m. aan via onderstaande link. Wil je meer informatie; neem
dan even contact op met juf Noortje (1-2C), Juf Lisette (1-2A), Juf Muriel (onderwijsassistente) of
Juf Claudia (7B)
Alvast heel erg bedankt!
Opgave-link (even kopiëren in de adresbalk van uw internetbrowser)
https://goo.gl/forms/kO3o7Hzc12uisdZy1
Namens de KERSTCOMMISSIE
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Schoolontbijt
Hercontrole hoofdluis
Lesvrije dag, alle groepen vrij
Studiedag, alle groepen vrij
Peutergym 08.45-09.15 uur
1e rapport gr. 3 t/m 8
Peutergym 08.45-09.15 uur

