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REMI EN SUNNY hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 maandag 24 augustus weer
verwelkomt bij ons IKC- Remigius.

STARTGESPREKKEN
In de week van 7 t/m 11 september a.s. zijn er voor de groepen 1
t/m 8 de startgesprekken. Hierbij wordt u, ouders/verzorgers, via
Parro uitgenodigd voor een gesprek. Van 31 augustus tot en met 4
september krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven.
Bij het startgesprek geeft de leerkracht niet de informatie, maar u
als ouder vertelt zelf, aan de hand van een van tevoren ingevulde vragenlijst, over uw kind.
Deze vragenlijst ontvangt u volgende week. Het is de bedoeling dat u deze thuis invult en
“meeneemt” naar het startgesprek. Per groep – leerkracht – ouder- gezin kan het
wisselend zijn of u uitgenodigd wordt op school of het gesprek zal plaatsvinden via Teams
of beeldbellen. U als ouder kan uw voorkeur aangeven en/of de groepsleerkracht bepaald
waar en hoe het gesprek zal plaatsvinden.
Wanneer u een uitnodiging krijgt om op school te komen, zullen we vooraf de triage met u
moeten doornemen. Als u geen klachten heeft, krijgt u toegang tot de school en kan het
gesprek plaatsvinden.
Met het startgesprek willen wij nog beter aansluiten bij de individuele behoefte van de
leerling. Tijdens deze gesprekken worden wederzijdse verwachtingen tussen ouders en
school met elkaar gedeeld. Het startgesprek is tevens belangrijk om een goede relatie
tussen ouders, kind en school te stimuleren. Vanaf groep 7 zijn ook de kinderen bij de
startgesprekken aanwezig. Vanuit de eerder aangegeven meerwaarde van deze
startgesprekken verwachten we dat alle ouders zich om deze reden hiervoor inschrijven.
De beschikbare data en tijden kunnen per groep wisselen.
Met vriendelijke groet, Team IKC Remigius.
HOOFDLUISCONTROLE……… LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!
In de eerste week na elke vakantie (m.u.v. de zomervakantie,
dan staat de controle in de tweede week gepland) controleren
ouders van de hoofdluiscommissie alle kinderen in de groepen.
Wie kan/wil ons hierbij helpen? Aanmelden bij de
groepsleerkracht.
Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de groepsleerkracht de betrokken
ouder(s)/verzorger(s). Alle kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens een
brief mee. Na twee weken volgt er een nacontrole van de hele groep.
Voor die dagen adviseren we geen vlechten of vele speldjes in het haar te dragen en/of
geen gel in het haar te doen. Het RIVM heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over
controleren en behandelen van hoofdluis. Klik hier voor de voorlichtingsfilm. Hoofdluis is
een hardnekkig probleem. Regelmatige controles zorgen ervoor dat een tijdige
behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. Meer informatie kijk op
https://www.rivm.nl/hoofdluis
JAARKALENDER IKC-REMIGIUS
De oudste kinderen van ieder gezin krijgen vandaag de jaarkalender mee naar huis. U kunt
deze thuis ophangen en zo bent u op de hoogte van de activiteiten dit schooljaar.
Mochten er wijzigingen en/of aanvullingen komen, zal dit kenbaar gemaakt worden via
Parro.

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen
weer 10 cm gegroeid!
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze
zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe
en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke
dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij
beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun
hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.
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Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is
een bron van gevaar.
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
Laat u niet afleiden, wees alert.
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen, als u er
niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
DATA OM TE ONTHOUDEN
Week van 1-4
Week van 7-11
Week van 15-18
21-22

september
september
september
september

Hoofdluiscontrole
Startgesprekken gr. 1 t/m 8
Hercontrole hoofdluis
Schoolfotograaf peuters en gr. 3 t/m 8

