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KOFFIE- EN THEE MOMENT vrijdagochtend 13 december 08:30 – 09:30 uur    
Op vrijdag 13 december 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 13e!     
   
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.    
 
 
SINTERKLAASIMPRESSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
  

13 december Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur 

19 december Kinderen om 12.30 uur vrij i.v.m. kerstviering ‘s avonds 

19 december Kerstviering 17.30 – 19.00 uur 

20 december 12.00 uur alle groepen vrij  

21 december t/m 5 januari  Kerstvakantie 

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl


 

KERSTMARKT DONDERDAG 19 DECEMBER! 
  
Wat: IKC-Remigius kerstmarkt 
 
Voor wie: Alle leerlingen van IKC-Remigius en iedereen die het leuk vindt 
 
Wanneer: donderdag 19 december 2019 
 
Tijd: 17.30-19.00 uur (deur open 17.25) 
 
Goede doel: Ronald McDonald fonds 
 
Op donderdagmiddag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij! De kinderen eten de lunch op school en zijn 
daarna vrij. 
 
Alle kinderen worden op donderdagavond om 17.30 uur in hun eigen klas verwacht. Wanneer u uw kind 
brengt, kunt u even in de klas of op de gang wachten tot 17.45 uur. 
 
Alle kinderen van school krijgen in de klas een stempelkaart waarop zij 1x broodje knakworst, 1x drinken en 
1x een spelletje kunnen doen. Voor de spelletjes en gemaakte kerstspullen vragen wij kleine prijzen. Het is 
daarom handig om kleingeld mee te nemen naar de kerstmarkt. 
Tijdens deze kerstmarkt zullen de door de kinderen zelfgemaakte spullen verkocht worden. Tevens zijn er 
verschillende activiteiten en zal er een loterij worden gehouden. De lootjes hiervoor worden op de avond zelf 
verkocht. 
Natuurlijk zal er ook wat lekkers te koop zijn. Zoals broodjes knakworst, kerststol en warme chocolademelk 
en ook glühwein voor de volwassenen. 
 

Om 18.45 uur worden de kinderen weer in hun eigen groep verwacht, voor een gezamenlijke 
afsluiting en kleine attentie. Om 19.00 is de kerstmarkt afgelopen en mogen de kinderen naar huis. 
 

De opbrengst van deze kerstmarkt zal gaan naar het Ronald McDonald fonds. Zij beschikken over 

Ronald McDonald huizen, huiskamers en vakantiehuizen, voor zieke kinderen. Zo zijn ouders en broertjes 

en zusjes altijd dichtbij voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapengaan. Wij vinden dit als 

IKC-Remigius  een mooie kerstgedachte. Voor meer informatie: www.kinderfonds.nl 

 

Om de kinderen op school ook bij het goede doel te betrekken, gaan een aantal kinderen van de 

bovenbouw op bezoek bij een Ronald McDonald huis. Van het bezoek zullen we een korte film maken, die 

we kunnen laten zien aan de andere leerlingen.  
 

Vrijdag 20 december kerstontbijt 

Dit jaar hebben we gekozen voor een kerstontbijt in iedere groep, als afsluiting van een gezellig kerstfeest 

op school en een goed begin van de kerstvakantie! Vanaf maandag 16 december zal er bij iedere groep een 

intekenlijst hangen waarop ingetekend kan worden om iets lekkers mee te nemen voor het kerstontbijt. 

Vanaf woensdag graag eigen bord, beker en bestek meenemen (voorzien van naam) 

Verder kunnen wij nog hulp gebruiken bij het opbouwen van de kramen van de kerstmarkt, en het versieren 

met lichtjes. Dit zullen wij doen op donderdagmiddag 19 december vanaf 13.00 uur. 

Ook bij het opruimen (20 december) van de kerstversiering is alle hulp welkom! 

Aanmelden kan via DEZE LINK 

 

Alvast bedankt namens de kerstcommissie 

 
 
 
 

http://www.kinderfonds.nl/
https://www.ikc-remigius.nl/formulieren/hulp-bij-kerst/

