Basisschool Remigius Duiven

kikkernieuws
website : www.ikc-remigius.nl
e-mail
: info@ikc-remigius.nl
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks
Jaargang 30 [nummer 11] ::: 10 november 2020
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave.

De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag
ZIEK- EN AFMELDINGEN EN WIJZIGINGEN via info@ikc-remigius.nl

CORONAMAATREGELEN
Vanwege het coronavirus moeten we helaas het volgende mededelen:
* De kuilviering met ouders op 25 november én het koffie-/theemoment van 11 december gaan niet
door.
* Traktaties mogen wel uitgedeeld worden, maar vooralsnog alleen voorverpakt.
GEZOCHT MR-LID:
Na een fijne samenwerking zullen wij helaas afscheid moeten nemen van de heer B. van Haren als
lid van de oudergeleding van de MR.
Dit betekent dat er per direct een plaats vacant komt binnen onze MR.
De MR komt in een aantal vergaderingen per jaar bij elkaar om te spreken over
allerlei beleidszaken. Vindt u het ook leuk om mee te denken en praten over het wel en wee van
onze school dan is dit het moment om onze MR te komen versterken.
Bij deze stellen we u in de gelegenheid om zich verkiesbaar te stellen.
Indien U belangstelling heeft om zitting te willen nemen in onze MR kunt u zich hiervoor opgeven
per email naar het volgende emailadres:
d.janssen@ikc-remigius.nl
m.visscher@ikc-remigius.nl

Als er meer kandidaten zijn die in de MR zitting willen nemen, zullen we een verkiezing moeten
organiseren.
Namens de verkiezingscommissie van de MR.
Dorette Janssen en Majolica Visscher.

AFSCHEID VAN SYLVANA
Helaas gaat onze pedagogisch medewerker Sylvana ons verlaten. Zij heeft een nieuwe werkkring
gevonden in haar woonplaats. Middels onderstaande schrijven neemt zij afscheid van u als ouder.
Sylvana zal zelf de kinderen informeren. Vanwege de corona-maatregelen kunnen we niet samen
op één moment van Sylvana afscheid nemen. U kunt haar de komende weken aanspreken tijdens
het brengen of halen van de kinderen.
Via deze weg spreken wij onze dankbaarheid uit voor de inzet, loyaliteit en vriendelijkheid die
Sylvana op ons IKC heeft laten zien.
Maaike Jonker zal Sylvana op ons IKC opvolgen. Maaike is al een bekend gezicht op ons IKC en
we wensen haar natuurlijk veel succes en plezier.
team IKC-Remigius.

BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Vorig jaar december ben ik in een ontzettend warm team terecht gekomen op het IKC Remigius. Ik
heb me heel welkom gevoeld en een erg fijne tijd gehad, ondanks alles mét en rondom het
coronavirus.
Via deze weg wil ik laten weten dat ik per 1 december Kinderopvang Zonnekinderen ga verlaten en
de kans gegrepen heb om in mijn eigen dorp te mogen gaan werken op het IKC de Overlaat in
Tolkamer.
Ik wil alle ouders en collega's bedanken voor het vertrouwen in mij en ik wens jullie al het goede
voor de toekomst en vooral, blijf gezond!
Lieve groetjes,
Sylvana Notten
EVEN VOORSTELLEN!
Ik ben Maaike Jonker (33). Vanaf december kom ik werken
binnen het team van Zonnekinderen op IKC Remigius.
De afgelopen 3.5 jaar heb ik gewerkt bij IKC Joannes in
Groessen.
De meeste kinderen zullen mij al een beetje kennen omdat ik
al regelmatig op de BSO en de peutergroep heb gewerkt de
afgelopen weken.
Ik verheug me erop om te komen werken op IKC Remigius.
Tot snel!
DATA OM TE ONTHOUDEN
9-13
4
17
18
19 december

november
december
december
december
t/m 3 januari

Hercontrole hoofdluis
Sinterklaasviering
Kerstviering
Alle groepen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

