
 

 
 
Basisschool Remigius Duiven 

kikkernieuws   
website : www.ikc-remigius.nl  
e-mail : info@ikc-remigius.nl 
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks  
Jaargang 29  [nummer 01] :::  20 augustus 2019 
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave. 
 
 
 

REMI DE KIKKER EN SUNNY VERWELKOMEN DE KINDEREN VAN IKC-REMIGIUS OP DE 
EERSTE SCHOOLDAG. 
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DE SCHOOL IS WEER BEGONNEN  
Misschien ben je naar Spanje, Frankrijk, Italië of naar een ander zonnig oord geweest. Misschien 
heb je geluierd aan het strand in ons eigen Zeeland of eindelijk de tijd gehad voor dat leuke 
pretpark. Je hebt lekker zelf kunnen bepalen wat je met je tijd deed. Geen huiswerk, geen 
schoolregels en geen schooltijden.  
Maar nu na zes weken begint het ook weer te kriebelen en wil je weer graag naar school. Je 
vriendjes en vriendinnetjes weer zien, weer samen spelen en werken, samen lunchen en plezier 
maken.  
We starten dit schooljaar allemaal met het project “de optimale start”. Alle kinderen komen aanbod. 
Ze vertellen over zichzelf, over wat ze leuk vinden, graag doen, maar ook wat niet leuk is. Zo leren 
we elkander goed kennen in de eerste weken en leggen we het fundament voor een goed jaar met 
respect voor jezelf en de ander. Ook bepalen de leerlingen in de hogere groepen samen de regels 
en afspraken. Deze afspraken en regels komen keurig in de groepen te hangen.  
Aan alle nieuwe leerlingen natuurlijk een hartelijk welkom en ook voor onze nieuwe juffen juffrouw 
Sandra in groep 3 en juffrouw Jeanine in groep 6. 
Alle oude bekenden en nieuwelingen wensen we een fijn schooljaar toe op het IKC - Remigius.  
Team IKC- Remigius.  
 
DOET U MEE?  
Wij zoeken nog surveillanten. Voor het kleine of het grote plein.  
Wie kan een uurtje in de maand missen en helpt ons uit de brand? Wij zoeken vooral ouders voor 
onze jongste groepen, maar ook nog voor groep 5 en 6.  
Voor de kleuters kunnen we hulp gebruiken tussen 11.00 uur en 12.00 uur, voor groep 3 t/m 6 
tussen 12.00 uur en 12.30 uur en voor gr. 7-8 van 12.35 – 13.05 uur. 
Leuk om te doen, u ziet zelf hoe uw zoon of dochter speelt op het plein en voor de leerkrachten is 
het een echte hulp. Wij horen graag van u. 
Opgeven, gemakkelijk via e-mail: info@ikc-remigius.nl 
 
PRAKTISCH: 
Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin onze kalender met activiteiten mee naar huis. 
In de kalender nu voor het eerst ook de activiteiten van de peutergroep en/of de bso.  
Handig voor in de keuken op de koelkast of bij de deur. 
 
HOOFDLUISCONTROLE……… LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!  

In de eerste week na elke vakantie (m.u.v. de zomervakantie, dan staat de controle in de tweede 
week gepland) controleren ouders van de hoofdluiscommissie alle kinderen in de groepen. Wie 
kan/wil ons hierbij helpen? Aanmelden bij de groepsleerkracht.  
 
Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de groepsleerkracht de betrokken ouder(s)/verzorger(s). Alle 
kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens een brief mee. Na twee weken volgt er een 
nacontrole van de hele groep.  
Voor die dagen adviseren we geen vlechten of vele speldjes in het haar te dragen en/of geen gel in het haar 
te doen.  
Het RIVM heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over controleren en behandelen van 
hoofdluis. Klik hier voor de voorlichtingsfilm. Hoofdluis is een hardnekkig probleem. 
Regelmatige controles zorgen ervoor dat een tijdige behandeling mogelijk is. Zo blijven 
kinderen elkaar niet besmetten. Meer informatie kijk op www.rivm.nl/hoofdluis 
 

 
TIJDEN INFORMATIE-AVOND DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019  
19.00 - 19.30 uur: groep 3a - 3b - 4b - 4a  
19.45 - 20.15 uur : groep 5a - 5b - 6a - 6b  
20.30 - 21.00 uur: groep 1-2a t/m 1-2c - 7a -7b - 8a - 8b 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

    
 28 augustus Hoofdluiscontrole 

29 augustus Informatieavond 

2 - 3  september Studiedag, alle leerlingen vrij 

11 september Hercontrole hoofdluis 
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