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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.
Tijden staan onderin bij Data Om Te Onthouden.
Team IKC-Remigius
NAMENS DE KERSTCOMMISSIE: HULP GEVRAAGD!
Sint is nog niet eens op school aangekomen en Kerst staat al weer te trappelen…..
Maandagavond 9 december is er de gezellige Kerst-versieravond waarbij er hulp van de
ouders/verzorgers/opa’s & oma’s gewenst is. Vanaf 19.30 uur bent u welkom om de school in Kerstsfeer te
brengen. Dit geldt ook voor het opruimen op vrijdag 20 december (graag om 08.30 uur aanwezig zijn in de
kuil). Vele handen maken licht werk. Wij zorgen voor een lekker kopje thee of koffie met iets lekkers erbij.
Tevens vragen wij nog hulp op donderdag 19 december voor de kerstviering (kerstmarkt) van 17.00 – 19.00
uur. U moet hierbij denken aan het opbouwen van kramen, versieren van de kramen, hulp bij de verkoop etc.
KLIK HIER als u zich wilt aanmelden voor één of meerdere activiteiten.
Alvast bedankt namens de kerstcommissie
HOI ALLEMAAL. MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?
Mijn naam is Sylvana Notten. Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn man en
onze heerlijke kinderen van 13, 7 en 5 jaar in Tolkamer.
Na ruim 15 jaar werkzaam geweest te zijn bij Partou Kinderopvang in Duiven,
werd ik nieuwsgierig en heb ik de stap genomen om eens buiten mijn eigen
comfortzone te gaan kijken.
Vanaf 1 december mag ik dan aan de slag bij Kinderopvang Zonnekinderen, waar
ik ontzettend veel zin in heb! Ik begin dan ook vol enthousiasme en energie aan
dit avontuur op IKC-Remigius en kijk uit naar alles wat ik ga leren en ervaren van
en met mijn nieuwe collega's en kinderen.
Jullie zullen mij voornamelijk zien op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag. Tot snel!
DATA OM TE ONTHOUDEN
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Kuilviering met ouders
08.45-09.30 uur 1-2c / 4a / 6a / 7b / 8b
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
Kinderen om 12.30 uur vrij i.v.m. kerstviering ‘s avonds
Kerstviering 17.30 – 19.00 uur
12.00 uur alle groepen vrij
Kerstvakantie

