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KOFFIE- EN THEE MOMENT vrijdagochtend 20 september 08:30 – 09:30 uur   
Op vrijdag 20 september om 8.30 uur tot uiterlijk 9.30 uur organiseert Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in samenwerking met IKC - Remigius haar koffie- en theemoment in de 
teamkamer van IKC-Remigius. Tijdens dit moment geven wij een vervolg aan onze eerdere 
koffie- en thee uurtjes. Wij horen graag van u wat uw indruk is van het IKC en staan open 
voor suggesties van uw kant om ons IKC te verbeteren.    
Wees welkom en hopelijk tot de 20e!    
  
Vriendelijke groeten namens Kirsten Westerkamp (CJG medewerkster) en team IKC-
Remigius    
   
Ter info: De CJG medewerker, Kirsten Westerkamp, is voor u aanwezig op IKC Remigius 
voor alle vragen omtrent opvoeding en opgroeien. Vindt u het bijvoorbeeld lastig om grenzen 
te stellen, zit uw kind te veel achter de computer, zijn er problemen met slapen, maakt uw 
kind moeilijk vriendjes of zijn er problemen in de thuissituatie zoals communicatie, relatie 
en/of financiën? Met al uw vragen kunt u terecht bij de CJG medewerkster. Kirsten zal met u 
meekijken / adviseren / tips geven of verwijzen. Heeft u zelf nog tips of ideeën, dan delen we 
die graag! Kirsten gaat hier graag met u over in gesprek of samen met andere ouders.   
 
HIER EEN BERICHT VAN JULIETTE DAMEN, Vakleerkracht muziek voor groep 1 t/m 8.  
Beste ouders, 
Een jaar geleden ben ik begonnen als vakleerkracht muziek voor groep 5 t/m 8. Superleuk! 
Door nu met een digitale muziekmethode te werken kan ik de hele school bedienen zonder 
dat iedereen wekelijks les van mij heeft. Behalve groep 5 en 6 die wel wekelijks les van mij 
hebben.  De momenten dat ik op de vrijdag niet in de klas ben krijgen de leerlingen 
muziekles van hun eigen leerkracht via 123zing. Zo blijft de continuïteit en ook de leerlijn 
gewaarborgd.  
Een ander voordeel is dat de kinderen thuis de liedjes kunnen zingen door in te loggen op de 
kidspagina. Iedere groep heeft zijn eigen inloggegevens en wachtwoord. Op de pagina staan 
altijd de nieuwste liedjes die we in de klas gedaan hebben. 
Hieronder de inloggegevens. In iedere groep is ook een a4-tje met de gegevens. 

Groep 1/2  login naam: dans600 wachtwoord: gy3ag9 

Groep 3      login naam: west523 wachtwoord: mn7qe9 

Groep 4      login naam: vriend199 wachtwoord: uz3ik9 

Groep 5      login naam: oost716 wachtwoord: qe0uf7 

Groep 6      login naam: trein980 wachtwoord: ni0ai9 

Groep 7      login naam: leeuw220 wachtwoord: hr6jb5 

Groep 8      login naam: tent499  wachtwoord: kj0cz5 

 

DATA OM TE ONTHOUDEN 

 

20 september Koffie-/theemoment van 08.30 – 09.30 uur 

2-11 oktober Kinderboekenweek 

3 oktober Inloopavond 18.30 – 19.15 uur 

7-8 oktober Schoolfotograaf gr. 3-8  en peuters 

8 oktober OR-jaarvergadering. Ouders/verzorgers zijn zéér welkom 

12-20 oktober Herfstvakantie 

23 oktober Hoofdluiscontrole  
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