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GROEPSINDELING 2019-2020 
Beste ouders verzorgers, 
Nog niet alles is voor het volgend schooljaar is klaar. Wel kunnen we u de indeling van onze 
groepen geven. 
We starten met vier groep 1-2 en verder in iedere jaar 2 groepen. 

1-2 A 3 A 5 A 7 A 

1-2 B 3 B 5 B 7 B 

1-2 C 4 A 6 A 8 A 

1-2 D 4 B 6 B 8 B 

 
Binnen het leerkracht team van ons IKC  heeft men ervoor gekozen om met de inzet van de 
werkdrukmiddelen een zestiende groep op ons IKC mogelijk te maken. 
Voor het komende schooljaar betekent dit dat we starten met een gemiddelde per groep van 22 
leerlingen. Vooral voor onze leerlingen zijn we daar erg blij mee. 
Team IKC-Remigius. 
 

Sponsorloop! 
12/6/2019 houden wij een sponsorloop.  

Voor KiKa willen we proberen zo veel mogelijk geld op te halen. KiKa is een 

doel voor kinderkanker. Elke drie dagen sterft een kind in Nederland aan 

kanker. Jaarlijks krijgen 550 kinderen in Nederland deze ziekte. Op dit 

moment geneest 75% van deze kinderen. Ons doel is om dit percentage te 

verhogen naar 95%. We hebben dit doel gekozen voor juf Saskia. Hier nog 

een link voor de website KiKa. 

https://www.kika.nl 

 
ROEFELDAG 15 JUNI 
Er hebben veel bedrijven zich aangemeld dus is er nog plek voor extra groepjes! Vanaf 3 personen 
(met een begeleider) kunnen jullie je als groep opgeven via dit emailadres:  

scholen@roefeldag-duiven.nl Hier kun je ook terecht als je nog vragen hebt. 

Dit kan tot 31 mei !!! 
 
Informatie is te vinden op de website www.roefeldag-duiven.nl en daarnaast raden we aan om ons 
te volgen via Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes.  
 

http://www.ikc-remigius.nl/
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       Open Atelier  
Graag wil ik u weer uitnodigen voor een bezoek aan mijn atelier. Het 
is nu wel de mooiste tijd van het jaar, de beelden in de tuin staan  
volop in het groen en tussen de bloemen. Omdat de  
restauratieplannen van de boerderij vaste vormen krijgen, zal het er 
volgend jaar waarschijnlijk anders uit zien. Geniet nu nog van deze 
mooie plek.  
Ook binnen staan weer meer dan 150 beelden uitgestald. Een lege  
plek  is nauwelijks te vinden. Als het goed is, blijft dat voorlopig ook 
zo, want afgelopen winter is er zo’n vijf ton nieuw hout geleverd. 
Welkom op zaterdag 15 en zondag 16 juni 
 11 – 17 uur 
 Rijksweg 62 
 Duiven 
                                                                           Will Schropp, 
www.houtenbeelden.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

   
 
 

30-31 mei Hemelvaart, alle groepen vrij 

4-7 juni Avondvierdaagse 

7 juni Lesvrije dag; alle groepen vrij 

10 juni 2e Pinksterdag 

11  juni Advies gr. 7 

12 juni Sponsorloop 

13 juni Advies gr. 7 

18 juni Schoolreis 

http://www.houtenbeelden.nl/

