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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
KLASSENOUDERS SCHOOLJAAR 2018-2019
Inmiddels zijn we alweer een paar weken van start in dit nieuwe schooljaar en hebben zich
voor bijna alle groepen klassenouders aangemeld.
Hartelijk bedankt daarvoor!
In het onderstaande overzicht is te zien in welke groepen er klassenouder(s) zijn en waar
we nog hulp nodig hebben.
Het streven is 2 klassenouders per klas, maar met 1 per klas zijn we natuurlijk ook al blij!
De klassenouders die zich al hebben aangemeld ontvangen informatie per mail.
Mochten er vragen zijn, of wil je je alsnog aanmelden als klassenouder?
Mail dan naar klassenouders@ikc-remigius.nl
Wij wensen de klassenouder(s) veel succes en plezier met hun taak.
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Namens de commissie klassenouders,
Timon Vellekoop (OR), Mariska Ruitenberg (OR), Joyce van Reem (team).
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SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 17 en dinsdag 18 september komt de schoolfotograaf foto’s maken op school. Er
zullen dit jaar weer groepsfoto’s, individuele foto’s en broertjes/zusjes foto’s gemaakt
worden.
Op beide ochtenden worden de klassenfoto’s en individuele foto’s gemaakt, op beide
middagen zullen de broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden.
Zowel op maandag als dinsdag is er tussen 14.30 en 15.30 uur de mogelijkheid om een
foto te laten maken van het gezin met broertjes/zusjes die (nog) niet op IKC-Remigius
zitten. U kunt dan met uw kinderen aansluiten in de rij.

VOEDING EN ADHD

Voeding heeft groot effect op ADHD
Uit onderzoek is gebleken dat het fewfoods-dieet (ook wel het RED-dieet genoemd) bij 60% van de
kinderen met ADHD grote effecten heeft. Deze kinderen hebben geen ADHD meer en ze hebben
geen medicatie meer nodig.
Ouders, leerkracht en kinderen vertellen hóe groot het effect is
In deze trailer vertellen ouders, leerkracht en kinderen hoe groot het effect van voeding kan zijn:
het ADHD-gedrag verdwijnt, zowel thuis als op school, door het volgen van een dieet.

Klik op het plaatje om de trailer te zien
Het dieet moet makkelijker worden: de BRAIN-studie
Het fewfoods-dieet wordt nu niet algemeen toegepast omdat het voor veel gezinnen te zwaar is.
Wageningen University & Research onderzoekt daarom hoe het dieet makkelijker kan worden,
zodat het geschikt wordt voor álle kinderen met ADHD.
Wij zoeken jongens van 8 t/m 10 jaar
Net zoals de meester van Wouter (zie trailer), gunnen wij ieder kind deze kans op een leven zonder
ADHD en medicatie. Zou u daarom de ouders van uw leerlingen op de hoogte willen stellen van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door een link naar de trailer te plaatsen op uw website?
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met kinderarts Rob Pereira
(r.pereira@mckinderplein.nl). Hij is verbonden is aan de BRAIN-studie.
Namens het BRAIN-team
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Hercontrole hoofdluis
Schoolfotograaf
Jaarvergadering ouderraad
Schoolvoetbal
Koffieuurtje 08.30-09.30 uur
Studiedag, alle groepen vrij
Kinderpostzegels

