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FEESTWEEK 

We sluiten dit rare schooljaar af met een heuse FEESTWEEK.  

 

Veel kon niet door gaan dit jaar, maar samen met de ouderraad heeft het team van IKC-Remigius 

besloten om in de laatste schoolweek flink uit te pakken. Mede mogelijk gemaakt door uw 

ouderbijdrage en door Stokhorst (fruit) en Albert Heijn Duiven. 

 

Maandag: Springkussendag. 

Vandaag kunnen alle kinderen zich uitleven op de Multifun, speeleiland Octopus, de Sweeper, de 

Base jump enz, enz. Het fruit op deze dag wordt gesponsord door Stokhorst. 

 

Dinsdag: Escaperoomdag 

Vandaag gaan alle groepen proberen te ontsnappen uit een escaperoom. Er zijn dan 2 

escaperooms op ons IKC. De beloning na de ontsnapping volgt snel en op het plein staat er een 

frietkraam klaar voor alle kinderen. 

 

Woensdag: Uitzwaai- en natuurdag 

Met een snik zwaaien we op een ludieke wijze onze groep 8 uit (11.00 uur). Verder staat deze dag 

in het teken van de natuur en daarbij behorende spelletjes en opdrachten. Albert Heijn zorgt deze 

dag voor de chips en de limonade. 

 

Donderdag: Cultuurdag 

Vandaag komt de cultuurfabriek met workshops voor alle kinderen. We pakken deze dag uit met 

leuke workshops die door enthousiaste docenten worden verzorgd. En welke workshops dit 

zijn…….. is nog even een verrassing. 

 

Vrijdag: Tot het volgend schooljaardag. 

Samen nog even kletsen, samen nog even spelen, samen nog even een ijsje eten van Calamita en 

samen nog even samenzijn.  

Samen de juf of meester gedag zeggen. 

Vanaf 12.00 uur Samen vakantie vieren met mooi weer en dikke pret. 

 

Team, OR en MR  

IKC-Remigius. 
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EVEN VOORSTELLEN 
Aankomend schooljaar kom ik werken bij de Remigius.  
Mijn naam is Tom Peltzer. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Westervoort. 
Misschien ben ik voor sommigen nog een bekend gezicht omdat ik hier één 
van mijn stages heb gelopen. Dit schooljaar heb ik mijn pabodiploma behaald. 
Aankomend schooljaar werk ik in groep 4b en vervang ik tijdelijk juf Anouk in 
groep 3a.  
Naast het werk houd ik van gezelligheid en vind ik het leuk om te sporten. Ik 
heb veel zin in aankomend schooljaar en ik kijk er naar uit om kennis te 
maken met de kinderen en ouders van mijn groepen.   

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Jill de Geest en ik ben 33 jaar, ik woon in Duiven samen met mijn man en onze twee 
kinderen. Mijn zoon wordt in september 4 jaar en mijn dochter is pas geboren op 16 mei 2021. 
Vanaf januari 2019 werk ik met veel plezier voor Zonnekinderen en kom nu over van locatie de Zon 
in Huissen. 
Ik heb er heel erg veel zin in om jullie te leren kennen en om aan de slag te gaan op het IKC-
Remigius.  
Vanaf 9 Augustus kom ik het team versterken. 
Mochten jullie vragen hebben, kom dan gezellig langs dan geef ik graag antwoord. 
 
Groetjes, 
Jill 
 
PS. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe! 
 
 
 
 

RECTIFICATIE EN AANVULLING VRIJE DAGEN/MIDDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 
 

ANDERE VRIJE DAGEN/MIDDAGEN Alle leerlingen vrij 

Studiedag maandag 04-10-2021 

Stichtingsdag woensdag 17-11-2021 

Vrijdagmiddag 24-12-2021 

Studiemiddag donderdag 24-02-2022 

Studiedag vrijdag 25-02-2022 

Studiedag vrijdag 24-06-2022 

Studiedag maandag 27-06-2022 

Vrijdagmiddag 22-07-2022 

 
Ingezet voor extra taken worden juf Ingrid Peters, juf Claudia Hageman, juf Lienke van Hal, juf Ilse 
Mugge en juf Sabine Hagen. 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

 

 

 

 

 

 

15 juli Kennismakingsmiddag nieuwe groepen 13.30 – 14.15 uur 

19-23 juli Feestweek activiteiten 

19 juli Musical groep 8a 

20 juli Musical groep 8b 

23 juli 12.00 uur alle groepen vrij 


