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Op dit moment (3-6-2019 21.15 uur), hebben we al meer dan 190 aanmeldingen voor SMS alert. 
Heel begrijpelijk, want de weersverwachting is niet al te best, dus wil iedereen op de hoogte 
gehouden worden. Heel verstandig! 
Het bestuur houdt de weersverwachting nauwkeurig in de gaten. 
Voorlopig lijkt alles nog op ruime afstand langs ons  heen te gaan. 
Duimen 
 
AVONDVIERDAAGSE 
Deze week is het dan zover. De avondvierdaagse van Duiven. Er zijn veel aanmeldingen en we 
gaan er een mooie week van maken en hopelijk dat we ook mooi weer krijgen. Hierbij even wat 
informatie en regels over en tijdens de 4daagse. 
 
De inschrijfkaarten worden vanmiddag uitgedeeld. 
 
De vertrektijd is dinsdag t/m donderdag voor zowel de 5 km als de 10 km om 18.00 uur vanaf het 
Eilandplein.  
Alleen zal vrijdag 7 juni de 5 km om 18.15 uur vertrekken en de 10 km. Om 18.00 uur. 

 vrijdag hebben we als thema muziek/geluid maken gekozen. Dus neem wat makkelijks mee 
om muziek of lawaai te maken tijdens de intocht. 

 Zorg ervoor dat je afval netjes opruimt en in de prullenbak doet of mee terugneemt, dan 
houden we alles netjes schoon. 

 Begeleiders zorgen voor de veiligheid en houden een oogje in het zeil tijdens het wandelen. 
Het zijn geen politiemensen en iedereen is dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
eigen kind. 

Wij wensen iedereen veel wandelplezier en maak er een leuke en gezellige vierdaagse van. 
 
De 4daagse commissie. 

http://www.ikc-remigius.nl/
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Schoolreis 2019 
Alle groepen gaan naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen 
  
Hieronder alvast wat belangrijke weetjes en tips:  
 Alle kinderen worden dinsdag 18 juni om 8.30 uur op school verwacht, gewoon in de eigen 

klas. Het is leuk en herkenbaar om het kikker t-shirt of een ander oranje kleurig  t-shirt aan te 
doen.  

 Wanneer uw kind deze dag ziek is, wilt u dit dan ruim voor 8.30 uur doorgeven aan school?  
 Rond 8.45 uur lopen we naar de bussen die bij de parkeerplaats klaar staan. Wilt u hierbij niet 

tussen de bussen in gaan staan en de doorloop naar de bussen vrij houden. Zo houden wij het 
overzicht op de kinderen die de bussen instappen. Om 9.00 uur vertrekken alle groepen naar de 
bestemming.  

 Wat nemen de kinderen zelf mee?  
 Rugzak met eventueel droge kleding.  

o Voldoende drinken (pakjes en/of liefst afsluitbare flesjes/ bidons)  
o Lunchpakket hoeft niet. Alle kinderen en begeleiders krijgen een smulpakket. Voor grote 

eters misschien iets extra’s meenemen. 
o Geen geld en/of waardevolle spullen!  
o Geef uw kind niet teveel snoep mee, fruit is net zo lekker.  
o Tip: zet overal de naam van het kind op.   
o Regel: in alle bussen kan niet worden gegeten en gedronken.   
o Rond 16.15/16.30 uur komen de bussen met de leerlingen weer aan op de parkeerplaats.   
 Alle kinderen gaan eerst met hun begeleiders naar de eigen klas.  

- De ouders en/of verzorgers die de kinderen komen ophalen, wachten op het schoolplein. 
Nadat de schoolbel is gegaan, gaan de kinderen via de gewone uitgangen naar huis.   

- Volgende week (11 juni) ontvangen de begeleiders die meegaan op schoolreis de betreffende 
informatie over deze dag.  

- We hopen dat het voor de kinderen en de begeleiding een gezellige en fijne dag wordt.   
- Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de juffen Jorien, Lisette, Karin, Maaike of 

meester Marc.  
  
Met vriendelijke groet,  
De schoolreiscommissie.  
  
 

OM TE ONTHOUDEN 

   
 
 

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 


