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DE EERSTE WEEK VOORBIJ 
 
We zijn een week onderweg in het nieuwe schooljaar van 2018-2019. Na deze o zo warme 
zomervakantie zijn we op maandag 20 augustus gestart met 340 kinderen op de basisschool 
verdeeld over 15 groepen, 60 kinderen in de opvang en met 42 personeelsleden. 
Na zes weken zomervakantie hebben we zin om te beginnen. In de vakantie alles schoongemaakt, 
opgeruimd, nieuwe kasten in de gangen, nieuwe kapstokken en op één groep na in alle groepen 
het nieuwe meubilair. Een frisse start met een opgeruimd hoofd. 
 
We verwelkomen dit schooljaar enkele nieuwe collega’s. Meester Erwin in groep 7a, juffrouw 
Lienke in groep 4b en juffrouw Carmen in groep 3b en 7b. Zij werkten al op onze school als 
invallers maar zijn nu vast in ons team. Daarnaast zijn juffrouw Muriel en juffrouw Iris gestart als 
onderwijsassistenten. Samen met juffrouw Hester en ook juffrouw Chantal als stagiaire, zijn zij de 
extra handen in alle groepen en zullen zij individuele kinderen en kleine groepjes kunnen gaan 
begeleiden.  
 
Maar daar stopt de extra inzet nog niet. Ook voor onze muzieklessen gaat een en ander 
veranderen. Op vrijdag verwelkomen we juffrouw Juliette als onze nieuwe muziekdocent. Zij zal 
voor de groepen 5 tot en met 8 de muziekles gaan verzorgen . De groepen 4 krijgen muziekles van 
de muziekschool. In de groepen 1-2 en 3 nemen de eigen groepsleerkrachten de muziekles voor 
hun rekening. Tijdens de gymles van groep 7 en 8 worden de leerkrachten ondersteund door een 
vakleerkracht gym.  
 
Mooie ontwikkelingen die mogelijk zijn gemaakt door ons bestuur SCO R’IJssel en door de 
middelen die vrijgekomen zijn na de stakingsacties door het hele land. 
Vorige week zijn we gestart en zoals u dat van ons gewend bent, starten we met het project de 
optimale start. Alle kinderen komen aan bod. Ze vertellen over zichzelf, over wat ze leuk vinden, 
graag doen, maar ook wat niet leuk is. Zo leren we elkaar goed kennen in de eerste weken en 
leggen we het fundament voor een goed jaar met respect voor jezelf en de ander. De leerlingen in 
de hogere groepen bepalen samen met de groepsleerkracht de regels en afspraken. Deze 
afspraken en regels komen keurig in de groepen te hangen. 
 
Tevens zijn we gestart met een nieuwe methode voor het technisch lezen in groep 3 “Lijn 3”, een 
nieuwe spellingsmethode “STAAL” en een nieuwe taalmethode “Taalactief”. De kinderen van groep 
7 en 8 hebben een notebook van de Snappet gekregen bij de start van dit schooljaar. 
 
Zoals u kunt lezen en zien is en blijft IKC-Remigius in ontwikkeling en in beweging.  
 
Alle oude bekende en alle nieuwe leerlingen wensen we een fijn schooljaar toe op het IKC - 
Remigius. 
 
 
Team IKC- Remigius. 
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KLASSENOUDERS 
Zoals jullie weten is IKC-Remigius een actieve school, waar elk schooljaar vele activiteiten worden 
gehouden. Te denken valt dan aan excursies, schoolreisje en vieringen zoals sinterklaas, kerst, 
carnaval etc. 
 
Deze activiteiten worden georganiseerd door de leerkrachten in samenwerking met de ouderraad 
(OR). Echter is daarbij de hulp van ouders onmisbaar! 
De afgelopen jaren is gebleken dat het steeds lastiger is om hulpouders te krijgen.  
Dat is erg jammer want dat zal betekenen dat in de toekomst de activiteiten en uitstapjes minder 
groot of helemaal niet kunnen worden voortgezet. 
 
Om toch een actieve school te kunnen en te willen blijven zijn we vorig schooljaar gestart met 
“klassenouders”. D.w.z. 2 ouders per groep assisteren de groepsleerkrachten en ondersteunen de 
activiteiten van school. Dit willen we aankomend schooljaar wederom gaan oppakken. 
 
In het bijgevoegde protocol staat te lezen wat klassenouder precies inhoud.  
 
In week 4 (10 – 14 september) van het nieuwe schooljaar willen we de klassenouders rond hebben. 
We kunnen dan samen aan de slag om er weer een leuk en actief jaar van te maken! 
Wil je je opgeven als klassenouder, heb je vragen of wil je meer info? Mail dan naar 
klassenouders@ikc-remigius.nl of spreek ons aan. Mocht u dit vóór de zomervakantie al hebben 
gedaan via dit mailadres, dan staat dit al genoteerd en hoeft dit niet nog een keer. U kunt zich ook 
tijdens de informatieavond a.s. donderdag 30 augustus bij de leerkracht opgeven. 
 
We hopen op jullie enthousiasme en medewerking. 
 
Namens de OR, Timon Vellekoop en Mariska Ruitenberg en 
Namens het team Joyce van Reem 
 
PROTOCOL KLASSENOUDERS 
WAT IS EEN KLASSENOUDER 
Een klassenouder is een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders en tussen de OR 
(ouderraad) en de ouders van de kinderen in een klas. Het gaat om organisatorische zaken (geen 
onderwijsinhoudelijke zaken) waarbij een klassenouder de leerkracht en de OR ondersteunt. De 
klassenouder is op de hoogte van de activiteiten binnen school en benadert ouders als er 
ondersteuning nodig is of helpt waar mogelijk zelf mee met de activiteiten. 
 
WERVING KLASSENOUDER 
Aan het begin van het schooljaar vragen de leerkrachten onder meer op de algemene 
info/ouderavond aan de ouders van haar of zijn klas of er iemand interesse heeft in het 
klassenouderschap. Ook kan er een oproep in het kikkernieuws worden geplaatst. 
Bij meer dan 2 aanmelding zal de leerkracht d.m.v. loting bepalen welke ouders dat jaar 
klassenouders zullen zijn. 
Er is een duidelijke voorkeur voor twee ouders per klas. In overleg met de leerkracht kan er ook 
gekozen worden voor 1 klassenouder met eventueel een reserve klassenouder. 
Praktisch is dat ouders in de groepen 1-2 twee jaar klassenouder zijn (het eerste jaar als “nieuwe” 
ouder van een kind uit groep 1, het tweede jaar als “ervaren” ouder van een kind uit groep 2).  
Elk jaar willen we alle ouders de kans geven om zich aan te melden als klassenouder en zal er een 
oproep komen. Ook de huidige klassenouders kunnen zich natuurlijk weer aanmelden. 
 
INTRODUCTIE  
Klassenouders worden bekend gemaakt aan de andere ouders, door middel van een brief, 
eventueel foto bij de klas, en via het kikkernieuws.    
 
COMMUNICATIE  

 Met de leerkracht: Voorstel is om na elke vakantie overleg met elkaar te plegen, maar het 
initiatief om te overleggen ligt bij de leerkracht en de klassenouder. 

  

mailto:klassenouders@ikc-remigius.nl


 

 Met de ouders van de groep: Zo vaak als nodig is (mondeling of schriftelijk, liefst per e-
mail). 
(Begin schooljaar overleggen binnen de klas of de klassenouders de telefoonnummers en 
mailadressen van alle ouders mag hebben).  

 Met de OR-contactpersonen Timon Vellekoop en Mariska Ruitenberg. 
 
TAKEN  KLASSENOUDER  

 Klassenouder is aanspreekpunt voor de leerkracht, andere ouders en de OR (commissies). 
 Klassenouder zorgt voor hulpouders bij activiteiten (deze activiteiten worden o.a. door de 

leerkrachten en OR (commissies) geregisseerd en zij geven aan hoeveel hulp er waarbij en 
wanneer nodig is) zoals: 

- Sinterklaas (bv: versieren/cadeautjes inpakken) 
- Kerst (bv: versieren/ opruimen/ kerstviering) 
- Carnaval (bv: versieren, opruimen) 
- Hulp sportdag 
- Rijden excursies  

 Klassenouder helpt zelf, of regelt andere ouders bij andere activiteiten als de leerkracht hier 
om vraagt. (bv verjaardag leerkracht, themaweek etc) 

 Doorgeven aan leerkracht/ OR welke ouders waarbij helpen. 
 
TAKEN LEERKRACHT (LK) / OR 

 (LK) aanvang schooljaar tijdens de informatieavond: informatie geven over 
klassenouderschap en vragen naar kandidaten of deze persoonlijk benaderen indien op de 
eerste brief onvoldoende is gereageerd  

 (LK) zorgen dat klassenouders bekend zijn in 4e schoolweek; publicatie van de 
klassenouders geschiedt in de 5e schoolweek door de schoolcontactpersoon in het 
kikkernieuws. 

 (LK /OR) tijdig informatie geven over data voor: excursies, activiteiten, afscheid kinderen 
etc.  

 (LK/ OR) communiceren met en delegeren naar klassenouders. 
 (LK) doorgeven van de namen van nieuwe leerlingen aan de klassenouders. 

 
 

KUNSTWERK! HET MUSIATER  
 
Stem voor het Liemers Jeugdorkest tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! 
Ben je lid van Rabobank Arnhem en Omstreken? Het zou fantastisch zijn als jij en je familie, 
vrienden en kennissen jullie stem geven aan het Liemers Jeugdorkest tijdens de Rabobank 
Clubkas Campagne! Steun het Liemers Jeugdorkest door te stemmen 
via www.rabo.nl/arnhem/clubkas 
 
Kunstwerk! Cursussen muziekschool 
 
Muziek op schoot (9 mnd - 3 jaar) 
Geef je baby muziekles 
 
Muziekles vanaf 9 maanden, kan dat al? Jazeker, bij Muziek op schoot! Samen met je (klein)kind 
ga je dansen en liedjes zingen, met instrumenten spelen en muziekspelletjes doen. Samen plezier 
maken met muziek verrijkt de band met je (klein)kind. Muziek heeft bovendien een positieve 
invloed op de ontwikkeling van het kind, zoals taalontwikkeling en waarnemingsvermogen. De 
cursus start op 24 september 2018 (Duiven) en op 20 september 2018 (Zevenaar). 
 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  
 
 
 
  

http://www.rabo.nl/arnhem/clubkas
http://www.liemerskunstwerk.nl/


 

De muziekspeeltuin (4 - 5 jaar)  
Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters 
 
Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Daar kun je dus niet vroeg 
genoeg mee beginnen. In de muziekspeeltuin komen kinderen op een speelse manier in aanraking 
met onder andere ritme, maat en melodie. Ze maken een muzikale ontdekkingsreis door te zingen, 
te spelen op instrumenten, te improviseren, te dansen en te luisteren naar muziek. Zo wordt de 
creativiteit en het muzikale gehoor ontwikkeld.  
 
De muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld van kleuters! De cursus start op 1 
oktober 2018 en is op maandag om 15.30 uur in Het Musiater, Zevenaar.  
 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  
 
Spelen met muziek (6 - 8 jaar)  
Plezier staat voorop!  
 
Deze cursus is voor alle toekomstige zangers, rappers, DJ’s en muzikanten, want hier leg je de 
basis. Zit je in groep 3, 4 of 5 en wil je een heleboel weten over muziek? Dat kan in de nieuwe 
cursus ‘Spelen met muziek’! Door het jaar heen maak je kennis met verschillende instrumenten 
(blokfluit, zang, slagwerk, keyboard, snaarinstrument, blaasinstrument), luister je naar muziek en 
leer je de beginselen van het noten lezen. Je maakt zelfs je eigen muziekinstrument. De cursus 
start in september 2018 (tussentijds instromen in overleg mogelijk). 
Voor het schooljaar 2018/2019 verwachten wij met de volgende groepen van start te gaan in 
Lathum, Giesbeek, Didam, Angerlo, Zevenaar en Duiven. 
 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  
 
Liemers Jeugdkoor (7 - 11 jaar) 
Samen zingen 
 
Word jij ook zo blij van zingen? Dan is het Liemers Jeugdkoor echt iets voor jou! 
Onder begeleiding van het Liemers Jeugdorkest wordt toegewerkt naar twee spetterende 
Sinterklaasvoorstellingen op zondag 18 november a.s. 
We gaan hippe, coole en vette liedjes instuderen waaronder ook Engelstalige liedjes. Voor de 
liefhebbers is het mogelijk om een solo te zingen. Meld je snel aan; er is beperkt plek! De cursus 
start op 20 september 2018 in Het Musiater, Zevenaar. Deze cursus is gratis. 
 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  
 

 
 
All about singing (9 t/m 17 jaar) 
Ontwikkel je eigen zangtalent 
 
Wij dagen je uit je meest persoonlijke instrument te ontwikkelen met de cursus: ‘All about singing’. 
In deze cursus komen alle onderdelen van zang aan bod (pop/lichte muziek). Je werkt aan: 
ademhaling, articulatie, microfoontechniek, interpretatie en de ontwikkeling van je eigen muzikale 
identiteit. De cursus start op 10 september 2018 (Didam), 11 september 2018 (Duiven) en 12 
september 2018 (Zevenaar).  
 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  
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Musiater Theaterbeesten (8 - 15 jaar) 
Speel de sterren van de hemel 
 
Vind je het leuk om te acteren, zingen en te dansen? Dan is dit wat voor jou! In 20 lessen van 1,5 
uur werk je onder leiding van een dans-, zang- én theaterdocent toe naar een grandioze 
voorstelling. Deze wordt gehouden in de theaterzaal van Het Musiater.  
Heb je al eens les gehad, of is het nieuw voor je? Geen probleem. Iedereen is welkom om zijn 
talent te laten zien én te ontwikkelen. Bij voldoende aanmeldingen werken we met twee 
leeftijdsgroepen. De cursus start op 29 oktober 2018 in Het Musiater, Zevenaar. 

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  
 
BESTE OUDERS, VERZORGERS.  
Dit is een reminder op een eerder geplaatste oproep in jullie nieuwsbrief van april/mei.  
Tijdens de SamenLoop voor Hoop laten we zien dat er hoop is, wordt het leven gevierd en wordt er 
zoveel mogelijk geld opgehaald voor het KWF. Naast allerlei optredens op 8 en 9 september in het 
Horsterpark in Duiven, zijn er voor de kinderen veel activiteiten op het Speelplein. Ook wordt op 
zondag 9 september om 11.00 uur de KinderLoop gehouden. De KinderLoop duurt 24 minuten en 
is in het bijzonder bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Maar ook jongere of 
oudere broertjes of zusjes zijn van harte welkom. Deelname aan de KinderLoop is gratis. Voor 
meer informatie of aanmelding, mail naar kinderloopdeliemers@gmail.com. Tevens komen wij één 
dezer dagen een flyer uitdelen op de school van je kind! 
 
 

COMPUTERTYPEN/WORD/POWERPOINT, HELEMAAL JOUW CURSUS! 
Computertypen, word en presentaties maken in één als basis voor al het andere. 
In september 2018 starten wij bij voldoende deelname met de cursus 
Computertypen/Word/PowerPoint op donderdag om 14.45 uur. 
De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. De kinderen die deze cursus volgen en 
met succes afsluiten krijgen een diploma. 
 
De cursus bestaat uit 14 lessen (excl. examen) van 90 minuten. Alle aspecten komen aan bod.  
Je leert o.a. blind typen, de computer bedienen, het corrigeren en indelen van teksten, opmaak en 
tabellen en een presentatie maken. Het is een investering voor de toekomst. Er wordt tijdens de 
lessen veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding.  
 
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op:  
 
De Opleidings Centrale  
Postbus 124 
7000 AC  Doetinchem 
tel.: (0314) 363060 
e-mail: info@deopleidingscentrale.nl 
website: www.deopleidingscentrale.nl 
 

 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 

29 augustus Hoofdluiscontrole 
30 augustus Informatieavond 
12 september Hercontrole hoofdluis 

17-18 september Schoolfotograaf 
18 september Jaarvergadering ouderraad 
19 september Schoolvoetbal 
21 september Koffieuurtje 08.30-09.30 uur 
24 september Studiedag, alle groepen vrij 
26 september Kinderpostzegels  
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