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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 

WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN zo volledig mogelijk melden via info@ikc-remigius.nl  
 
 
 

GROEPSINDELING EN PERSONELE BEZETTING 
Onze eerste informatie over de groepsindeling en de personele bezetting voor het komende 
schooljaar is nog niet volledig. Er zijn nog vacatures in te vullen en taken te verdelen.  
 
We kunnen u al wel melden dat we het komende schooljaar 16 groepen gaan maken. Er komen 4 
kleutergroepen en van iedere jaargroep komen weer twee groepen.  
We zijn blij met een vierde kleutergroep en zullen samen met de kleuterjuffen gaan kijken naar een 
evenredige verdeling binnen de vier kleutergroepen. In de praktijk zal dit betekenen dat er een paar 
kinderen die nu in groep 1 zitten en volgend jaar in groep 2 starten naar een andere kleutergroep 
zullen gaan. We letten daarbij o.a. op verhouding jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes 
en de onderwijsbehoeften van het kind.  
 
 
Deze kleine groepen zijn mede mogelijk gemaakt door de extra investering die de overheid dit jaar 
en het volgend schooljaar doet in het primair onderwijs (NPO gelden). Naast deze kleine groepen 
kunnen we ook extra ondersteuning bij de groepen creëren. 
 
Op dit moment is het een uitdaging om voldoende goede mensen te vinden. Zodra we de bezetting 
rond hebben dan zullen we u dat snel laten weten. 
 
 
OP DE KINDEROPVANG EN SCHOOL NOG GEEN VERSOEPELINGEN 
Corona is nog niet weg. Alhoewel we snakken naar weer op een normale manier elkander 
begroeten en ontmoeten. Blijven we op ons IKC voorzichtig. We werken nog steeds in cohorten, de 
leerkrachten blijven op hun eigen afdelingen net als de kinderen en we spelen buiten in kleine 
groepen (per jaargroep). We wassen regelmatig onze handen en hoesten in de elleboog. Buiten de 
lokalen dragen de leerkrachten nog een mondkapje. Ook vragen we van u er alert op te zijn en uw 
zoon of dochtertje bij corona gerelateerde klachten thuis te houden. Zo voorkomen we samen dat 
één of meerdere groepen in quarantaine moeten. 
 
Het RIVM adviseert de scholen nog steeds je als IKC aan deze richtlijnen te houden. Er zijn in de 
samenleving allerlei versoepelingen maar die gelden dus nog niet voor de kinderopvang of 
basisscholen. Dat dit verstandig is zagen we toen twee weken geleden een van de scholen in 
Duiven voor alle kinderen gesloten werd.  
 
Buiten op het plein mogen we al wel weer meer sporten en spelen. De ouderraad en het team heeft 
voor de laatste schoolweek een mooi feestprogramma gemaakt. Dit alles natuurlijk wel in de 
bestaande cohorten. 
 
Laten we alert blijven zodat we het schooljaar met ons allen gezellig en met dikke pret kunnen 
afsluiten. 
 
Team IKC-Remigius 
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VAN DE OUDERRAAD 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Ondanks de Corona perikelen is de ouderraad nog steeds volop in beweging. We kijken continu 
welke activiteiten er mogelijk zijn binnen de aanpassingen die er momenteel gelden op school. Zo 
wordt er nu gewerkt  aan een feestweek en het schoolkamp voor groep 8. 
Mocht je nou denken: het lijkt mij ook leuk om nog meer betrokken te zijn bij de 
schoolactiviteiten……..Nou, dan tref je het! Een aantal ouders gaat na dit schooljaar de ouderraad 
verlaten, wat inhoudt dat er plekken vrij komen.  
 
Wat houdt het nou precies in om lid van de ouderraad te zijn? 
De ouderraad bestaat uit ongeveer 12 ouders die tijdens het schooljaar activiteiten organiseren 
voor de kinderen op school. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering 
en de Carnaval. Al deze feesten worden samen met de leerkrachten georganiseerd. Om dit goed te 
doen wordt er ongeveer zes keer per jaar een OR-vergadering gehouden in de avonduren. 
Daarnaast neem je als ouderraadslid deel aan twee of drie commissies (activiteiten) per jaar. In 
deze commissies komen de leden van de ouderraad en de leerkrachten een paar keer bij elkaar 
om een activiteit te organiseren. Natuurlijk ben je er tijdens de activiteit zelf ook bij op school! 
 
Wil je meer informatie of een keer een kijkje nemen bij een vergadering? Aarzel dan niet en neem 
contact met ons op. Joost Haytink 06-15247122, Ilona Wijnhorst 06-51109716 of Marita Dielissen 
06-22846032. 
We hopen je snel te spreken! 
 
 

DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

 21 en 22 juni Advies groep 7 

28 juni Studiedag, alle groepen vrij 


