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OR-JAARVERGADERING 
As dinsdag 8 oktober is de jaarvergadering van OR. Deze avond is ook voor ouders en/ 
of verzorgers. We nodigen u van harte uit om deze avond aanwezig te zijn. 
 
Één van de punten die besproken zal worden is het starten en gebruiken van de app Parro. 
Desiree Dekker zal een presentatie geven over deze app. Vragen die o.a. aan bod komen 
zijn: wat is Parro en hoe werkt het?  
  
We hopen dat u geïnteresseerd bent en naar de OR- jaarvergadering komt. 
Neem uw vragen mee en we zien u graag op dinsdag 8 oktober vanaf 20.00 uur in de kuil 
op school. 
  
Namens OR 
 
 
SCHOOLFOTOGRAAF  
Maandag 7 en dinsdag 8 oktober komt de schoolfotograaf foto’s maken op school. Er 
zullen dit jaar groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt van baby's / peuters en de 
kinderen van de groepen 3 t/m 8. De broertjes/zusjes foto’s worden gemaakt van alle 
kinderen. 
 

Op beide ochtenden worden de klassenfoto’s en individuele foto’s gemaakt van baby's / 
peuters en de groepen 3 t/m 8, op beide middagen zullen de broertjes/zusjes foto’s 
gemaakt worden.  
Zowel op maandag als dinsdag is er tussen 14.30 en 15.30 uur de mogelijkheid om een 
foto te laten maken van het gezin met broertjes/zusjes die (nog) niet op IKC-Remigius 
zitten. U kunt dan met uw kinderen aansluiten in de rij.  
 
Voor de groepen 1-2 is gekozen om de groepsfoto’s en individuele foto’s te maken op 
donderdag 11 juni. Zij zullen dus wel door oudere broertjes / zusjes worden opgehaald 
voor de broertjes / zusjes foto’s. 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 

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 

10 oktober Inspectiebezoek 
12-20 oktober Herfstvakantie 

23 oktober Hoofdluiscontrole  
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