Basisschool Remigius Duiven

kikkernieuws
website : www.ikc-remigius.nl
e-mail
: info@ikc-remigius.nl
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks
Jaargang 29 [nummer 35] ::: 23 juni 2020
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Eerste schooldag

24-08-2020

Herfstvakantie

17-10-2020 t/m 25-10-2020

Kerstvakantie

19-12-2020 t/m 03-01-2021

Voorjaarsvakantie (incl. carnaval)

13-02-2021 t/m 21-02-2021

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Meivakantie (incl. koningsdag)

24-04-2021 t/m 09-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 t/m 14-05-2021

2e Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

24-07-2021 t/m 05-09-2021

ANDERE VRIJE DAGEN/MIDDAGEN

alle leerlingen vrij

Studiedag vrijdag

16-10-2020

Studiedag maandag

26-10-2020

Stichtingsdag woensdag

11-11-2020

vrijdagmiddag

18-12-2020

Studiedag donderdagmiddag

11-02-2021

Studiedag vrijdag

12-02-2021

Studiedag maandag

28-06-2021

Vrijdagmiddag

23-07-2021

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2020-2021
Eerder hebben we u al kunnen berichten met hoeveel en welke groepen we het schooljaar 20202021 kunnen starten.
Vandaag willen we u vertellen welke leerkracht voor welke groep zal komen.
We kunnen echter nog niet volledig zijn, omdat afgelopen vrijdag meester Erwin uit groep 8b, ons
definitief heeft laten weten dat hij een baan op het Candea College heeft geaccepteerd. Natuurlijk
hebben we hem daarmee gefeliciteerd.
U zult begrijpen dat we direct op zoek zijn gegaan naar vervanging, maar kijken daarbij ook naar
een goede invulling voor alle bovenbouwgroepen.
Dit betekent dat we nog geen zekerheid kunnen geven over de leerkrachtverdeling in de groepen 7
en 8 voor het schooljaar 2020 en 2021.

Zoals u weet is er dit jaar verschillende malen gestaakt onder andere om de krapte op de
arbeidsmarkt op de politieke agenda te krijgen. We worden daar nu mee geconfronteerd. Het zal
moeilijk worden om de huidige vacature in te vullen.
De vacature is inmiddels verspreid en we zouden het zeer waarderen als u allen in uw netwerk
onderwijskrachten attent wilt maken op onze vacature.
We houden u op de hoogte zodra er een oplossing gevonden is.
Hieronder het overzicht van groepen met de daarbij behorende groepsleerkrachten.
1-2 A: juf Lisette van Staa
1-2 B: juf Anita en juf Ingrid
1-2 C: juf Ilse Scholten en juf Noortje
3a: juf Anouk
3b: juf Lisette Goossens en juf Claudia
4a: juf Desiree en juf Marije
4b: juf Majolica en juf Lienke
5a: juf Maaike en juf Karin
5b: juf Ilse Mugge en juf Maaike
6a; juf Dorette
6b: juf Jeanine en juf Ilse Scholten
7a: juf Sabine
7b: juf Carmen
8a: juf Esther
8b: vacature.
Met een vriendelijke groet, namens het team van IKC-Remgius
Wilbert Arends

DATA OM TE ONTHOUDEN
19 juni
26 juni
25-26-30 juni

Studiedag, alle groepen vrij
2e rapport groepen 1 t/m 8
Adviesgesprekken gr. 7

