
 

 
 
Basisschool Remigius Duiven 

kikkernieuws   
website : www.ikc-remigius.nl  
e-mail : info@ikc-remigius.nl 
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks  
Jaargang 28  [nummer 26] :::  9 april 2019 
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave. 

 
 

 

PALMPAASOPTOCHT 
Zoals u weet lopen we op donderdag 11 april een Palmpaasoptocht, met de groepen 1 t/m 4. Deze 
groepen worden begeleid door de kinderen van groepen 5 t/m 8. Denkt u nog even aan de 
versierde stokken die vanaf woensdag 10 april meegegeven mogen worden. Op school gaan de 
kinderen deze verder versieren met o.a. nibbits en een broodhaantje.   
Verder willen we u vragen om langs de kant van de weg naar de kinderen te komen kijken naar 
onze Palmpaasoptocht. De kinderen gaan ’s middags in twee groepen richting de kerk, alwaar de 
Pastor ons opwacht om te vertellen over het Palmpaasfeest.  
De groepen 1/2, 6 en 8 vertrekken om 12.45 uur.   
De groepen 3, 4, 5 en 7 vertrekken om 13.15 uur.   
  
De route is als volgt:   
Heenweg: we gaan via het grote plein de school verlaten.    
1.We lopen via het bruggetje het schoolplein af.    
2.We slaan rechtsaf richting de “Elshof”.    
3.We steken over en zullen door het winkelcentrum lopen.   
4.Bij “Calamita” het winkelcentrum weer verlaten.   
5.Linksaf het Remigiusplein op en richting de kerk.    
   
Terugweg: we gaan via de hoofdingang van de kerk weer terug.   
1.Over het Remigiusplein langs de OGtent en Brasserie een mooie dag.   
2.Bij Zeeman weer het winkelcentrum in.    
3.Bij Albert Heijn het winkelcentrum weer verlaten.   
4.Linksaf richting school.    
5. Oversteken bij de ingang van het winkelcentrum richting school.   
6. We lopen via het bruggetje weer het grote plein op.    
 
 
DE KONINGSSPELEN / SPORTDAG 
Op vrijdag 12 april 2019 zijn de Koningsspelen.  
 
De school organiseert dan een sportdag voor de groepen 1 t/m 4. 

Deze sportdag houden wij van 8.30 tot 12.00 uur in en rondom de school. 
Anouk Godschalk organiseert in overleg met de basisscholen een gezamenlijke sportdag voor de 
groepen 5 t/m 8 in de gemeente Duiven Deze wordt gehouden van 9.30 tot 14 u op de sportvelden 
van MHC Westerduiven en DVV. De kinderen fietsen vanaf school in groepjes van 10 onder 
begeleiding naar de sportvelden.  Bij aankomst worden de kinderen begeleid naar de fietsenstalling 
(dranghekken) op de parkeerplaats. De opening vindt ook plaats op de parkeerplaats. Gedurende 
deze dag zullen de kinderen in groepjes gaan sporten. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 worden om 8.30 uur op school verwacht.  

Voordat we gaan sporten doet de hele school mee aan de koningsdans, De Pasapas.  
 
De groepen 1 t/m 4 starten om 9.30 uur in en om de school met hun sportdag. Zij hoeven niets te 
eten en te drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Hun sportdag duurt tot 12.00 uur. 
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De tijden voor groep 5 t/m 8 zijn: 
9.30 – 9.50 uur:  Aankomst op locatie  
9.50 uur:   Opening  
10.05 uur:   Start sportprogramma  
12.15 – 12.45 uur:  Gezamenlijke Lunchpauze  
13.20 uur:   Laatste sportronde  
13.45 uur:  Einde Koningsspelen, verzamelen op de pauzeplek. 
 
De groepen 5 t/m 8 stappen om 9.15 uur op de fiets en gaan onder begeleiding naar de velden van 
DVV en MHC Westerduiven. Aan het einde van de Koningsspelen om 13.45 uur moeten de 
kinderen met de leerkrachten en begeleiders mee terug fietsen naar school. Dit is besloten 
omdat we dat veiliger vinden. Om 14.00 uur mogen de kinderen worden opgehaald bij school of 
fietsen zelfstandig naar huis.  
 
Gedurende het sportprogramma is er een lunchpauze. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. 
Op het keepersveld (1ste veld rechts) van DVV is de pauzeplek voor de Remigius.  
 
Binnenkort ontvangen de leerkrachten en alle begeleiders van de groepen 5 tot en met 8 een 
informatieboekje met daarin o.a. het speelschema en een plattegrond. Iedere begeleider kan dit 
boekje gebruiken tijdens de Koningsspelen.  
 
De kinderen moeten de sportkleding al aan hebben. Op de locatie zijn er geen kleedkamers 
geopend.  Het is natuurlijk leuk als we allemaal onze oranje schoolshirts aan doen. Daarnaast 
wordt verwacht dat kinderen buitensportschoenen aan hebben/meenemen zonder 
(schroef)noppen. Er is een schema gemaakt uit de volgende onderdelen: handbal, bootcamp, 
kickboksen, dans, hockey, basketbal, volleybal, judo, hardlopen, voetbal frisbee, korfbal.  
 
Wij hopen op een leuke sportieve dag, 
Met vriendelijke groet, de Sportdagcommissie 
 
 

VAN ZONNEKINDEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Beste allemaal, 

  

Wij willen jullie uitnodigen met ons mee te gaan op een heuse ruimtereis! 

 

Vlieg mee langs sterrenbeelden en horoscopen! 

Doe de ruimtevaart quiz, ontwerp je eigen alien en meer, meer, meer! 

Het wordt een buitenaards culturele ochtend! 

  

Wanneer? 

Vrijdag 3 mei 

  

Waar? 

BSO de Nieuweling, Duiven 

  

Hoe laat? 

14.00 uur tot 16.00 uur 

  

Nemen jullie drinken en fruit of een cracker voor tussendoor mee? 

Uiteraard ook een buitenaards gezellig humeur. 

  

Geef het kind aantal z.s.m. of uiterlijk vrijdag 12 april door via de mail. 

Maak alvast een schatting van de kinderen die je verwacht. Houd ook rekening met het vervoer bij 

het aannemen van ruildagen. 

   

Met vriendelijke groet, 

  

Kristel Manenschijn-Bruins 

Cultuurcoach 

 

UITNODIGING NATUUR- EN MULTIMEDIADAG 
 
Op dinsdag 30 april zien we jullie graag op  
                   het Klokhuis! 
 
Aanvang: 09.45 
Start: 10.00u  Einde:11.30u 
Nodig: Een fris stel hersenen  
Nog even dit: 

 Nemen jullie drinken voor tussendoor en  
eventueel een versnapering mee? 

 Het draaiboek ontvangen jullie van te voren 
 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 april Kuilviering met ouders VERVALLEN 

11 april Palmpasenoptocht  

12 april Koningsspelen 

16-17-18 april Cito eindtoets gr. 8 

19 april Studiedag, alle groepen vrij 

20 april t/m 5 mei Meivakantie 

8 mei Hoofdluiscontrole 


