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RAPPORTEN EN 10-MINUTENGESPREKKEN  
Morgen, woensdag 21 november, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. 
De 10-minutengesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 27 november, donderdag 29 november 
of maandag 3 december.  
Vanaf deze ochtend, 20 november, hangen de lijsten voor de 10- minutengesprekken bij de deuren 
van het lokaal zodat u kunt intekenen voor een gesprek. 
Team IKC-Remigius. 
 
VANUIT DE SINTERKLAASCOMMISSIE  
Beste ouders/verzorgers,  
Op woensdag 28 november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun schoen zetten op 
school.  
Laten we hopen dat de Rommel Piet er niet bij is om de schoenen te vullen….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
AANWEZIGHEID BIJ KUILVIERINGEN 
Op woensdag 28 november zijn er kuilvieringen. U bent hierbij van harte welkom. 
De belangstelling voor de kuilvieringen is erg groot. Er kunnen maximaal 2 volwassenen per kind 
bij de kuilvieringen aanwezig zijn (ouders/verzorgers, geen kleine kinderen), omdat: 
 
-  we de veiligheid van kinderen/leerkrachten en belangstellenden willen garanderen. 
   Door een te groot aantal bezoekers kan dit aspect in gevaar komen. 
-  de aanwezigheid van veel bezoekers en ook (kleine) kinderen overlast kan veroorzaken. 
 
In verband met de wet op de privacy is het maken van foto’s en/of video-opnamen niet toegestaan. 
 
Dit zijn de tijdstippen van deze kuilviering:   
08.45-09.30 uur   1-2b / 3b / 4b / 5b / 7a  
09.40-10.25 uur   1-2a / 3a / 5a / 6b / 8a       
10.40-11.25 uur   1-2c / 4a / 6a / 7b / 8b / peutergroep 
 
Team IKC-Remigius  
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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 2018 
Ook op onze school besteden we deze week veel aandacht aan de week van de mediawijsheid. 
Hieronder vindt u enige informatie over deze week. In deze week zullen de leerlingen van onze 
groepen 7 en 8 veel te vinden zijn in onze computerhoek en achter de laptops. 
 
De 9e editie van de Week van de Mediawijsheid is van 19 t/m 26 november.  Internet, tablets en 
smartphones bieden veel kansen, maar leiden ook tot vragen over de rechten, plichten en 
mogelijkheden van kinderen in de omgang met media. 
Het is daarom belangrijk  dat we nadenken over de kaders die we nodig hebben om kinderen 
optimaal en in veiligheid te kunnen laten bewegen in deze digitale wereld.   
 
Speciaal voor de Week van de Mediawijsheid heeft Mediawijzer mediawijze stellingen 
geformuleerd die gebruikt kunnen worden in de klas. We gaan met elkaar in discussie en laten 
leerlingen een mening vormen over mediawijsheid. 
  
Net als voorgaande jaren is MediaMasters een belangrijk onderdeel van De Week van de 
Mediawijsheid. Aan de hand van een spannende spelervaring ontdekken kinderen uit groep 7 en 8 
op IKC-Remigius  samen met hun leerkrachten (ook ouders kunnen thuis meedoen) hoe ze op een 
verstandige en leuke manier met media om kunnen gaan. 
 
Thuis aan de keukentafel kunt u eens praten over: hoe belangrijk is een mobieltje voor je, welke 
regels zijn er in het gezin en hoe actief ben je op sociale media. 
 
Groep 7 en 8. 
 

STICHTING UPENDA UGANDA 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen geld ingezameld voor deze stichting. Door die 
bijdrage kunnen nu een groot aantal kinderen In Uganda naar school en krijgen ze kleding, 
schoenen en maaltijden.  
Ik ben samen met mijn vriendin (oprichtster van de stichting) begin deze maand naar 
Uganda gegaan om de kinderen te ontmoeten en te zien wat een goed werk de stichting 
doet. 
Het was een bijzondere reis en vooral mooi om te zien hoe enorm dankbaar ze zijn voor 
elke bijdrage die ze krijgen. 
Namens de stichting, mijzelf en vooral de mensen en kinderen in Uganda nogmaals 
bedankt voor jullie bijdrage. 
Mariska Ruitenberg 
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BESTE OUDERS EN OF VERZORGERS,  
Mijn naam is Job Lintsen, ik ben 35 jaar en woon samen met mijn 
vriendin Sanne en mijn 2 zoontjes Sep (6) en Mex (2) in Gendt. 
Mijn hobby’s zijn koken, muziek, gamen, motorrijden en mijn hond 
Nox. 
Inmiddels ben ik 10 jaar werkzaam als team coördinator voor 
Zonnekinderen. Vanaf 1 december 2018 zal ik het BSO team van 
IKC Remigius komen versterken. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten. 
Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag. 
Groeten Job 
 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 

21 november 1e rapport gr. 3 t/m 8 

21 november Peutergym 08.45-09.15 uur 

27 november 10-minutenavond 

28 november Kuilviering met ouders 

29 november 10-minutenavond 

3 december 10-minutenavond 

5 december Sinterklaas 


