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BESTE OUDERS/VERZORGERS,

Vorig week zijn er door het kabinet vele maatregelen versoepeld. Bij deze maatregelen werden de
basisscholen niet specifiek genoemd.
Toch willen we voor de zomervakantie een en ander nog even onder de aandacht brengen:






Het halen en brengen van de kinderen zal niet veranderen. De kinderen (en jullie als
ouders) zijn er nu aangewend. De kinderen houden zich aan de routes in de school, kennen
de werkwijze bij binnenkomst van het handen wassen en de kortste route naar de klas. We
zijn trots op hoe de kinderen zich aan deze afspraken houden.
Traktaties door de kinderen naar aanleiding van een verjaardag of ander feestelijke
aangelegenheid zullen we tot de zomervakantie nog niet toelaten. Wel vinden we het
samen met onze ouderraad altijd gezellig om iets extra's te kunnen doen in onze laatste
week. Van de ouderraad en school zullen de kinderen enkele traktaties krijgen. We nemen
hierbij de corona-regels zoveel mogelijk in acht. Na de zomervakantie gaan we ervan uit dat
de kinderen in de groep hun verjaardag kunnen vieren met een traktatie.
We krijgen vragen van ouders over het geven van presentjes aan de leerkrachten aan het
einde van het jaar. Iedere leerkracht kan dit altijd zeer waarderen, maar een kaartje, een
leuk mailtje vinden we zeker zo leuk.

Naast deze veranderingen voor de hele school kunnen we u ook mededelen dat we de musical van
groep 8 vier keer gaan opvoeren voor de ouders. Ouders van groep 8 komen in kleine groepjes op
school en kunnen van de musical genieten. De musical zal daarnaast onder schooltijd opgevoerd
worden voor de broertjes en zusjes van de leerlingen uit groep 8. Daarbij zijn ook broers en zussen
die niet meer op school zitten van harte welkom.
Op dinsdagmiddag 30 juni was er een groot feest voor groep 8 in de kuil met dj en pizza.
Woensdagochtend 8 juli nemen we op een feestelijke manier afscheid van onze groep 8 leerlingen.
We wensen onze groep 8, die dit jaar zoveel pech heeft gehad met het coranavirus, natuurlijk veel
succes en veel plezier in het voortgezet onderwijs.
Na deze lastige maanden voor iedereen lijkt dat we weer langzaam onze gewone manier van leven
en werken op kunnen gaan pakken. In de laatste week voor de start van het nieuwe schooljaar
zullen we u informeren over eventuele veranderingen.
We maken er samen nog twee mooie weken van en zien u allen hopelijk gezond en wel terug na de
zomervakantie.
Team IKC-Remigius.

OVERIGE BELANGRIJKE DATA 2020-2021

KUILVIERINGEN
woensdag

25-11-2020 ook voor ouders

woensdag

09-06-2021 ook voor ouders

INLOOPAVOND
Donderdag (kinderboekenweek)

15-10-2020

STARTGESPREKKEN (week 3)

07-09-2020 t/m 11-09-2020

RAPPORT MEE
maandag

groep 8

08-20-2021

woensdag

groep 3 t/m 7

10-02-2021

woensdag

groep 3 t/m 8

07-07-2021

RAPPORTAVOND
Eerste rapport:

dinsdag

23-02-2021

donderdag

25-02-2021

Tweede rapport: facultatief
OVERIGE ACTIVITEITEN
sinterklaasviering

04-12-2020

kerstviering

17-12-2020

carnavalsviering

11-02-2021

cito eindtoets

20 t/m 22-04-2021

koningsspelen

23-04-2021

schoolkamp

19-05-2021 t/m 21-05-2021

schoolreis

24-06-2021

kennismakingsuurtje

15-07-2021 (13.30 t/m 14.15 uur)

afscheid/musical

19 en 20-07-2021

bedankmiddag ouders

22-07-2021

Afscheid in de groep

23-07-2021

DATA OM TE ONTHOUDEN
2 juli
6 en 7 juli
10 juli

Kennismaking nieuwe groepen 13.30 – 14.15 uur
Musical gr. 8
12.00 uur alle groepen vrij

