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AANWEZIGHEID BIJ KUILVIERINGEN
Op woensdag 27 november zijn er kuilvieringen. U bent hierbij van harte welkom.
De belangstelling voor de kuilvieringen is erg groot. Er kunnen maximaal 2 volwassenen per kind
bij de kuilvieringen aanwezig zijn (ouders/verzorgers, geen kleine kinderen), omdat:
- we de veiligheid van kinderen/leerkrachten en belangstellenden willen garanderen.
Door een te groot aantal bezoekers kan dit aspect in gevaar komen.
- de aanwezigheid van veel bezoekers en ook (kleine) kinderen overlast kan veroorzaken.
In verband met de wet op de privacy is het maken van foto’s en/of video-opnamen niet toegestaan.
Dit zijn de tijdstippen van deze kuilviering:
08.45-09.30 uur 1-2c / 4a / 6a / 7b / 8b / peutergroep
09.40-10.25 uur 1-2a / 1-2d / 3a / 5a / 6b / 8a
10.40-11.25 uur 1-2b / 3b / 4b / 5b / 7a
Team IKC-Remigius
GEVRAAGD:
Handige inpakhulpen om alle cadeautjes voor de kinderen van de Remigiusschool
van leuk Sinterklaaspapier te voorzien.
Wanneer? Op maandag 18 november vanaf 19.00 uur op de Remigiusschool.
Als u komt inpakken zorgen wij voor een kopje koffie met wat lekkers!
Om te weten op hoeveel hulp pieten we ongeveer kunnen rekenen graag even een mailtje naar:
a.visser@ikc-remigius.nl
Alvast bedankt!

REMIGIUS KIDS-KERSTKOOR GROEP 6 T/M 8

Wat is een kerstviering zonder kinderkoor?

Dit jaar ga ik een koortje formeren met kids vanaf groep 6 en samen studeren we mooie, leuke,
swingende kerstliedjes in voor de kerstviering van 19 december.
We oefenen 4x op vrijdagmiddag na school:
Op 22 en 29 november en op 6 en 13 december van 14.45 tot 15.30 uur. De kinderen kunnen
zich direct na school verzamelen in een nog te bepalen ruimte in het IKC.
Klik hier als uw kind zich wilt opgeven.
Groet Juliette
FOTO’S BESTELLEN

DATA OM TE ONTHOUDEN
13 november
27 november

5
13
19
20
21

Stichtingsdag; alle groepen vrij
Kuilviering met ouders
08.45-09.30 uur 1-2c / 4a / 6a / 7b / 8b / peutergroep
09.40-10.25 uur 1-2a / 1-2d / 3a / 5a / 6b / 8a
10.40-11.25 uur 1-2b / 3b / 4b / 5b / 7a
Sinterklaas
Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur
Kerstviering
12.00 uur alle groepen vrij

december
december
december
december
december
t/m 5 januari Kerstvakantie

