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NIEUWE LEERKRACHT GROEP 8b
Graag stellen we Mark Derksen als onze nieuwe leerkracht voor groep 8b aan u voor. Mark is op
dit moment leerkracht op basisschool het Startblok in Westervoort. Mark heeft ervaring opgedaan
met het werken in groep 8 op zijn vorige scholen, onder andere in Barneveld.
Daarnaast is Mark een oude bekende. Mark heeft als leerling op basisschool Remigius gezeten en
staat op het punt om weer terug te verhuizen naar Duiven. Mark zal voor vier dagen starten in
groep 8 (i.v.m. ouderschapsverlof). Voor dag vijf zoeken we nog een duo partner.
Woensdagochtend om 8.30 uur komt Mark kennismaken met zijn nieuwe groep. We zijn ontzettend
blij met deze nieuwe collega in de bovenbouw en wensen hem en zijn groep veel succes en plezier
het komende schooljaar.
Team IKC-Remigius.
EVEN VOORSTELLEN
Via deze weg wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Ik ben Manon van Egdom.
Na 22 jaar op IKC de Groene Ring te hebben gewerkt, start ik dit schooljaar naast Anouk Visser in
groep 3. Dit om kennis te maken met IKC Remigius, maar natuurlijk ook om te werken met de
kinderen. Ik zal boventallig ingezet worden naast juffrouw Anouk op de maandag en de dinsdag.
Ik ben 47 jaar geleden geboren in Eibergen. Na het afronden van mijn PABO opleiding ben ik
richting Arnhem gegaan. Mijn baan was een goede reden om te gaan wonen in Duiven en later
Loo. Ik ben moeder van 2 meiden: Ise van 13 en Sola van 18. Ook heb ik 2 honden en een poes.
Mocht je wel eens wandelen in het Horsterpark, dan kan het maar zo zijn dat we elkaar tegen
komen. Ik ben gek op wandelen, fietsen, zwemmen, lezen, muziek, lekker eten en op vakantie
gaan.
Tijdens de kennismakingsmiddag heb ik al even gepraat met de kinderen van de nieuwe groep. Ik
heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ben van plan er een leerzame en gezellige tijd
van te maken.
Manon van Egdom.
OUDERBIJDRAGE
Beste ouders,
Door de Covid 19 pandemie zag dit schooljaar er heel anders uit dan we van tevoren hadden
bedacht. De meeste activiteiten van de ouderraad zijn helaas niet doorgegaan.
Aan het begin van het schooljaar is er een oproep gedaan voor het voldoen van de vrijwillige
ouderbijdrage. Ouders van kinderen die in de loop van het jaar zijn ingestroomd hebben, in
tegenstelling tot gebruikelijk, geen verzoek ontvangen voor het betalen van de ouderbijdrage.
Door het vervallen van een groot aantal activiteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage, is er
nu geld over. In de vergadering van de ouderraad is gesproken hoe hier mee om te gaan. Een
aantal opties zijn overwogen, onder meer het terugstorten van de bijdrage (kostbaar vanwege
transactiekosten) en het verdelen van de bijdrage over twee schooljaren. In de stemming van
de ouderraadsvergadering van 9 juni is er unaniem voor het voorstel om de ouderbijdrage te
verdelen over twee schooljaren (2020/ 2021) gestemd.

Dit betekent dat de ouders die dit schooljaar de ouderbijdrage hebben betaald, hier komend
schooljaar geen verzoek voor krijgen. Is uw kind gedurende het afgelopen schooljaar ingestroomd
of heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald dan krijgt u dus komend schooljaar wel een
betaalverzoek.
Voor de kinderen die dit schooljaar in groep 7 zitten en waarvan de ouderbijdrage betaald is wordt
het ‘teveel’ (de ouderbijdrage groep 8 is lager) verrekend met het kamp in groep 8.
Voor de kinderen in groep 8 geldt een andere regeling in verband met kamp, deze is reeds met hen
gecommuniceerd.
Eventuele vragen kunt u stellen via de mail naar ouderraad@ikc-remigius.nl.
Met hartelijke groet,
Namens de ouderraad,
Marita Dielissen (secretaris ouderraad)
Yvette Schoutsen/ Ilona Wijnhorst (penningmeester ouderraad)
Joost Haytink (Voorzitter ouderraad)
DATA OM TE ONTHOUDEN
10 juli

12.00 uur alle groepen vrij

Wij wensen u een

en tot ziens op 24 augustus.
Het team, de ouderraad en medezeggenschapsraad van IKC-Remigius

