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STAKING 30 EN 31 JANUARI
Beste ouders, verzorgers.
Aanstaande donderdag en vrijdag vragen we als bezorgde leerkrachten aandacht voor de
problemen in het basisonderwijs.
Op donderdag gaan we met ons allen naar een door onze stichting georganiseerde manifestatie in
Westervoort. Samen denken we tijdens deze manifestatie na over de volgende vraag: ”Hoe kunnen
we met minder leerkrachten de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen?” Immers door het
groeiende leerkrachtentekort en de hoge werkdruk staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk.
Op vrijdag is er een manifestatie in Den Bosch en ook daar zullen we als IKC-Remigius aanwezig
zijn. Het is ons doel om deze twee dagen veel aandacht te krijgen voor de problemen in het
onderwijs en zo de politiek in beweging te krijgen.
Op donderdag om 5 voor 12 laten we de bel één minuut lang horen. We luiden de “noodbel”.
We danken u voor alle steunbetuigingen en vooral voor uw begrip.
We maken er twee geweldige actiedagen van.
Team IKC-Remigius.

VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Twee leden van onze MR, dhr Bennie van Haren en dhr Maarten Ruitenberg,
hebben hun zittingsperiode van 3 jaar binnen onze MR voltooid. Zij hebben
aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor nog een periode van 3 jaar.
Indien er andere ouders zijn met interesse voor een plaats binnen de MR,
dan kunnen zij zich opgeven bij Marc Diepenbroek (groep 4a) of bij Dorette Janssen
(groep 6a). Dit kan schriftelijk of via de mail. U kunt zich opgeven tot vrijdag 7 februari.
Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. Dit wordt van tevoren
gemeld bij de betrokkenen.
Email-adressen:
m.diepenbroek@ikc-remigius.nl
d.janssen@ikc-remigius.nl
Dorette Janssen.
Marc Diepenbroek.
Verkiezingscommissie MR.
ADVIESGESPREKKEN

Op 11, 12 en 13 februari a.s. zijn er voor de groepen 8 de adviesgesprekken.
Hierbij wordt u, ouders/verzorgers, via Parro uitgenodigd voor een gesprek.
Van 3 tot en met 7 februari krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven.

Beste ouder/verzorger,
Voorlezen is belangrijk. Onderzoek heeft
uitgewezen dat kinderen die worden
voorgelezen beter presteren op school.
De boeken van de Borre Leesclub helpen bij
de overgang van voorlezen naar zelf lezen.
Ze bevatten onderdelen die het leesonderwijs
ondersteunen.
De boeken groeien wat betreft onderwerp en niveau mee met de leeftijd van uw kind en zijn
ontwikkeld in samenwerking met een kinderpsycholoog.
Bij de boeken ontvangt uw kind elke maand ook het Borre Clubblad. De taalspelletjes daarin
ondersteunen het leesonderwijs van de basisschool.
Meld uw kind aan voor de Borre Leesclub via www.borre.nl

DATA OM TE ONTHOUDEN
30 en 31
7
10
11, 12 en 13
19
21
22 februari t/m

januari
februari
februari
februari
februari
februari
1 maart

Staking, school gesloten
Studiedag, alle groepen vrij
Rapport gr. 8
Advies gr. 8
1e rapport mee met gr. 1 t/m 7
Carnaval; 12.00 uur iedereen vrij
Voorjaarsvakantie

