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SCHOOL T-SHIRT VERKOOP
Beste ouders/ verzorgers
Er worden school T-shirts te koop aangeboden. Deze oranje T-shirts met logo van de Remigius
verkopen wij zodat wij als school o.a. tijdens de sportdag, de avondvierdaagse en het schoolreisje
herkenbaar zijn.
De nieuwe T-shirts zijn € 5.50 per stuk, over te maken op rekeningnummer
NL04RABO0315453877 t.n.v. ouderraad Remigius onder vermelding van “T-shirts”.

Klik hier om een T-shirt te bestellen. Na ontvangst van uw betaling zal het T-shirt door de
leerkracht van uw kind aan uw kind worden meegegeven.
Mocht u niet de juiste maat besteld hebben, levert u het T-shirt weer in bij de leerkracht van uw
kind. U kunt via de “klik hier” in dit bericht de juist maat bestellen. Vergeet u niet de reden van
ruilen onderaan het formulier aan te geven!
Met vriendelijke groeten, de Ouderraad
DEUREN SLUITEN
In verband met de veiligheid, willen wij na 08.40 uur graag alle deuren zoveel mogelijk gesloten
houden.
Vraag aan u is dan ook om de deur goed achter u dicht te doen als u de school weer verlaat.

CORONAVIRUS
Beste ouders/verzorgers,
Op dit moment is er over het virus op IKC-Remigius geen nieuws te melden. Wel blijven we de
richtlijnen van het RIVM volgen en zullen we dus ook geen handen meer schudden.
Mocht er iets te melden zijn, laten we u dat natuurlijk direct weten.
Team IKC-Remigius

DATA OM TE ONTHOUDEN
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24
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maart
maart
april
april
april
april
10 mei

Hercontrole hoofdluis
Koffie- / theemoment 08/30 - 09.30 uur
Nationaal theoretisch verkeersexamen groepen 7
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Cito eindtoets gr. 8
Koningsspelen
Meivakantie inclusief koningsdag

