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KOFFIEUURTJE
Geachte ouders/verzorgers,
Op vrijdag 21 september om 8.30 uur tot uiterlijk 9.30 uur organiseert Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) in samenwerking met IKC - Remigius haar koffie- en theemoment in de teamkamer
van IKC - Remigius. Tijdens dit moment geven wij een vervolg aan onze eerdere koffie- thee
uurtjes. Wij horen graag van u wat uw indruk is van het IKC en staan open voor suggesties van uw
kant om ons IKC te verbeteren.
Wees welkom en hopelijk tot de 21e!
Vriendelijke groeten namens Kirsten Westerkamp (CJG medewerkster) en team IKC-Remigius
Ter info: De CJG medewerker, Kirsten Westerkamp, is voor u aanwezig op IKC Remigius voor alle
vragen omtrent opvoeding en opgroeien. Vindt u het bijvoorbeeld lastig om grenzen te stellen, zit
uw kind te veel achter de computer, zijn er problemen met slapen, maakt uw kind moeilijk vriendjes
of zijn er problemen in de thuissituatie zoals communicatie, relatie en/of financiën? Met al uw
vragen kunt u terecht bij de CJG medewerker. Kirsten zal met u meekijken / adviseren / tips geven
of verwijzen. Heeft u zelf nog tips of ideeën, dan delen we die graag! Kirsten gaat hier graag met u
over in gesprek of samen met andere ouders.

HERINNERING
Beste ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Ouderraad Remigius op dinsdagvond 18
september 2018 om 20.00 uur in de kuil op school.
Op deze avond geeft de Ouderraad een korte terugkoppeling van de activiteiten die zij, samen met
school, het afgelopen schooljaar hebben georganiseerd. Het financieel jaarverslag wordt
gepresenteerd. En nieuwe leden zullen zich voorstellen.
Na de jaarvergadering is er de mogelijkheid om een informatieve workshop te volgen.
Dit zijn;
 Staal methode (nieuwe lesmethode)
 Methode lijn 3 (nieuwe lesmethode)
 ‘De toekomst van de Remigius’
Aanmelden kunt u doen door onderstaande link;
info@ikc-remigius.nl, onder vermelding jaarvergadering Ouderraad.
Graag tot ziens op de jaarvergadering!
Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur Ouderraad Remigius
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Jaarvergadering ouderraad
Schoolvoetbal
Koffieuurtje 08.30-09.30 uur
Studiedag, alle groepen vrij
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