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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  
 
 
 
 

TERUG VAN WEGGEWEEST… Maar toch wil ik mijzelf graag nog even voorstellen.  

Mijn naam is Sandra Caerteling en ik woon in Duiven met mijn partner en mijn kinderen. 
Benjamin is mijn oudste zoon en gaat volgend schooljaar naar groep 3a (bij juf Noortje, 
meester Tom en juf Anouk). Mijn dochter Jessie is nu twee jaar oud. 

 
Ik gaf hierboven al aan dat ik eerder werkzaam ben geweest op 
IKC Remigius. Vorig schooljaar heb ik ook het 
zwangerschapsverlof van juf Claudia op mij genomen in groep 3 en 
daarna ben ik een half jaar bij de kleuters werkzaam geweest. 
Aankomend schooljaar ben ik, samen met juf Lisette, de juf van 
groep 3b. Op de woensdag, donderdag en vrijdag kunt u mij daar 
vinden.  
 
Ik heb zeer veel zin om, samen met de kinderen en de ouders, te 
zorgen voor een leuk schooljaar waar iedereen uiteindelijk met een 
fijn gevoel op terug kan kijken! 

 

EINDE SCHOOLJAAR 
Vandaag hebben alle kinderen een bellenblaas gekregen met de volgende tekst erbij.  
 

Lieve allemaal, 
 

Een klein bedankje voor alle ouders en kinderen 
als afsluiting van dit bijzondere schooljaar. 

Bedankt voor jullie begrip,  
ondersteuning en samenwerking  

tijdens de periode van thuisonderwijs. 
Nu is het tijd om even lekker “uit te blazen”. 

 
Namens het team van IKC-Remigius 
 wensen we jullie een welverdiende  

en zonnige zomervakantie toe. 
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BERT TIMMER MEMORIAL LOOP 
Op zondag 5 september is de Bert Timmer Memorial Loop in het Horsterpark! Kinderen kunnen 
mee doen aan de 500 en 1000 m. Er zijn individuele prijzen maar je kunt ook een leuke prijs 
winnen met je school! Maar bovenal is het gewoon leuk om mee te doen aan dit sportieve 
evenement. Je kunt je inschrijven via een formulier die bij jou op school ligt, dit formulier stop je dan 
in de inschrijf box die ook bij jou op school staat. Zien we je dan!? 
Kosten na inschrijving € 3,00 
 
ZOMERVAKANTIE SPELEN 
Het BOSS Beweeg Team heeft leuke activiteiten in de zomervakantie voor jullie! Er is een 
brandweer activiteit, een Urben streethockey en frisbee clinic en we gaan trefballen en slagballen. 
Je kunt je voor deze activiteiten aanmelden via SjorsSportief op de volgende link: 
https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=41 
  

https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=41


 

FEESTWEEK 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nieuw in Duiven voor eventueel in de zomervakantie: 
luchtkussenverhuur Verhuur123duiven. 
Maandag hebben wij kunnen zien hoe leuk dit kan zijn. 


