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KERST
Zoals eerder gemeld zal op donderdag 17 december het kerstfeest op onze school plaatsvinden.
Gezien de huidige maatregelen van het kabinet willen wij als school geen extra verkeersstromen in
de avond richting de school op gang brengen. Het kerstfeest zal, in tegenstelling tot veel andere
jaren, dus onder de reguliere schooltijden – tussen 8.30 en 14.30 uur- plaatsvinden.
We willen deze dag beginnen met een kerstontbijt. Gezien de maatregelen willen we aan ieder kind
vragen om zijn/haar eigen feestelijke/lekkere ontbijtje mee te nemen naar school, zodat we deze
dag ook feestelijk kunnen starten.*
Verder gaat iedere groep, denkend aan de kerstgedachte, iets maken voor een ander. Zoals een
kerststukje, kerstkaart of een mooie hanger voor in de kerstboom. Daarnaast zullen alle kinderen
ook een kersthuisje gaan maken. De bedoeling is om van al deze kersthuisjes een gezamenlijk
kerstdorp te maken. Ook zullen de kinderen kerstspelletjes gaan spelen met hun eigen groep.
Ondanks dat we dit jaar kerst op een andere manier moeten vieren, maken we er een gezellige en
fijne dag van!

* Wil ieder kind vanaf dinsdag 15 december zijn eigen bord/beker/bestek (voorzien van
naam) meenemen.
Met vriendelijke groet, Ouderraad en Team IKC-Remigius
MEDIAWIJSHEID
Beste ouders/verzorgers,
Begin november is er de week van de Mediawijsheid geweest.
Tijdens deze Week van de Mediawijsheid hebben de leerlingen van groep 7 en 8 aan
MediaMasters meegedaan. Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs kennis met de
kansen en de gevaren van media. We zijn in de klas aan de slag gegaan met verschillende
opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas
die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas noemen.
Daarnaast zijn we in gesprek geweest over social media.
In het nieuwe jaar komt bureau HALT in samenwerking met de gemeente Duiven om het gesprek
aan te gaan over groepsdruk (gr.7) en veilig online (gr.8).
We hopen op deze wijze goed gedrag op en met social media te stimuleren. We vragen of u bij uw
eigen kind het app gedrag wilt bekijken en het gesprek met uw kind wilt aangaan over social media
en app/gedrag.
Met vriendelijke groet,
Sabine Hagen

VERKEERSVEILIGHEID MOETEN WE VOORAL ZELF DOEN
Beste ouders/verzorgers,
Nu het weer minder is, worden er steeds meer kinderen met de auto
naar school gebracht. Tegenover onze school is er een prachtig en
groot parkeerterrein. Daar kunt u uw zoon of dochter rustig uit laten
stappen en hindert u niet het andere verkeer. Als school doen we
een dringeng beroep op alle ouders en verzorgers die in de ochtend
met de auto komen om niet de Kastanjelaan te gebruiken als
uitstapplaats, dat is veel te gevaarlijk. Vooral vlakbij de
oversteekplaats!! Ook niet even laten uitstappen in de Eikenlaan,
dit zorgt voor teveel overlast en ook gevaarlijke situaties.
Dus het dringende verzoek uw kinderen op de parkeerplaats uit te
laten stappen zodat ze veilig via de oversteekplaats de school kunnen bereiken.
Nogmaals, verkeersveiligheid moeten we vooral zelf doen.
Team IKC-Remigius.

DATA OM TE ONTHOUDEN
17
18
19 december
6
20

december
december
t/m 3 januari
januari
januari

Kerstviering
Alle groepen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
hoofdluiscontrole
Hercontrole hoofdluis

