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10-MINUTENGESPREKEN
Op 3, 5 en 9 maart a.s. zijn er voor de groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken. Hierbij wordt
u, ouders/verzorgers, via Parro uitgenodigd voor een gesprek. Van 17 tot en met 21 februari
krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven.
MR-VERKIEZINGEN:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onlangs hebben wij een oproep gedaan voor de aanmelding van kandidaten voor de MR met ingang van
volgend schooljaar. Vrijdag 7 februari is de inschrijving voor deelname aan de MR-verkiezingen gesloten. Er
hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de MR aangemeld. Zoals eerder in het Kikkernieuws is vermeld
hebben de heren B. van Haren en M. Ruitenberg aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen. Zij zijn voor
een periode van drie jaar herkozen.
Namens de verkiezingscommissie MR,
Dorette Janssen.
Marc Diepenbroek.
NIEUWS VANUIT DE CARNAVALSCOMMISSIE
Op vrijdag 21 februari vieren we Carnaval.
Deze feestelijke ochtend duurt tot 12 uur, daarna krijgen alle kinderen
voorjaarsvakantie.
De kinderen mogen verkleed op school komen. Je hoeft geen eten,
drinken en een tas mee te nemen. Het is deze dag niet toegestaan
confetti, zwaarden, pistolen e.d. mee te nemen. Ook zijn losse
attributen niet handig op deze feestdag.
De kinderen gaan deelnemen aan 3 verschillende
workshops waaronder knutselen en hossen. Om 11.30
uur sluiten we de dag af met een gezamenlijke
carnavalsoptocht. Komt u deze vrolijke optocht ook
bekijken?
Volgende week komt er een plattengrond met route in het
kikkernieuws.
Voor de workshops kunnen we nog wat materialen
gebruiken:
-lege flesjes, omgespoeld met dop
-gekleurde kraaltjes, of kleine steentjes (om de flesjes te
vullen)
-stickers, (allerlei kleuren, maten, vrolijke afbeeldingen)
U kunt het materiaal inleveren bij:
juf Anouk, groep 3A of
juf Lienke, groep 3B
Alvast bedankt,
met vriendelijke groet, de carnavalscommissie

OPBRENGST KERSTMARKT
De opbrengst van de kerstmarkt die werd gehouden voor het Ronald
McDonaldhuis in Arnhem is inmiddels goed besteed. Ze hebben er een
Hoog-Laagbed van gekocht! (zie foto). Dit was ook één van de wensen die
ze hadden. Fijn dat wij als IKC-Remigius daar een bijdrage aan hebben
kunnen leveren. Iedereen bedankt daarvoor!

DATA OM TE ONTHOUDEN
11, 12 en 13
19
21
22 februari t/m
3
5
9
11
25
27

februari
februari
februari
1 maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Advies gr. 8
1e rapport mee met gr. 1 t/m 7
Carnaval; 12.00 uur iedereen vrij
Voorjaarsvakantie
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Hoofdluiscontrole
Hercontrole hoofdluis
Koffie- / theemoment 08/30 - 09.30 uur

