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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving)

AFMELDINGEN IN PARRO
Wilt u bij de afmelding in Parro bij “Weergave Ouders” de reden opgeven? Bijv. buikpijn of andere
klachten?
PASEN
Beste ouders/ verzorgers,
Voor ons Paasfeest op school vragen we Paastakken om de klassen in Paassfeer te brengen. Wie
kan ons daaraan helpen? Deze takken mogen in de week van 28 maart t/m 1 april in de kuil
worden verzameld.
- Op donderdag 7 april lopen we dit jaar weer een Palmpaasoptocht met
de groepen 1 t/m 8. Hiervoor hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een
nog niet versierde palmpaasstok nodig (voorzien van de naam en
groep van uw kind!!). De Palmpaasstokken zullen op school versierd
worden in de groepen 1 t/m 4 samen met de hulp van groep 5 t/m 8. De
stokken mogen vanaf vrijdag 1 april meegenomen worden naar school.
- Op donderdag 14 april houden we een Paaslunch in de klas. Op
maandag 28 maart zal de inschrijflijst voor deze lunch via Parro
opengezet worden. De kinderen moeten een bord en bestek
meenemen. Graag voorzien van naam.
Met vriendelijke groeten, de Paascommissie
VAN DE OUDERRAAD
We zijn alweer over de helft van het schooljaar. En wat een bijzonder schooljaar is het tot nu toe,
want we mochten weer heel veel tot in december opnieuw een lockdown kwam. Als ouderraad
probeerden we alles door te kunnen laten gaan wat mogelijk was. Zo hebben we iets aangepast
Sinterklaas gevierd met pepernoten en cadeautjes. Helaas moesten we voor de kerst snel iets
bedenken wat we konden doen. Dat is gelukt, de kinderen hebben een heerlijk ontbijt gehad en
geknutseld. Na de lockdown werd er gelukkig ook weer versoepeld. Dit hield in dat Carnaval nog
wel in aangepaste vorm kon doorgaan. Dat betekende in een mooi versierde school
carnavalswagens versieren en een raad van 11 hebben. Wat komt er nog aan? Pasen,
sponsorloop, sportdag, avondvierdaagse, schoolreisje en kamp. En met alle versoepeling die we
gehad hebben is er ook weer veel en meer mogelijk. Dit alles is ook mogelijk gemaakt door jullie
als ouders. Door het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we het mooiste en beste
maken van de activiteiten. Omdat er nogal wat vragen zijn over waar het geld naar toe gaat zal ik
een voorbeeld geven. Het schoolreisje kost ongeveer € 12.000,-- Dat wil zeggen vervoer naar de
locatie en de entree voor al onze kinderen. Dus mocht u nog niet betaald hebben en bent u in de
gelegenheid om te betalen.... doe dat dan nu!
Namens de kinderen en de gehele ouderraad Bedankt!
PS om te noteren het schoolreisje staat gepland voor donderdag 23 juni 2022.

ROEFELEN
De roefeldag vindt dit jaar weer plaats en wel op 2 juli.
Vandaag krijgen de groepen 6, 7 en 8 de inschrijfformulieren mee.

HALLO LEERLINGEN EN OUDERS!
Als je het kunt is er niets leuker dan lekker actief bezig zijn. Op de Remigius weet je daar alles van.
En wat is nou leuker dan actief bezig zijn en tegelijk geld op te halen voor een goed doel! Roparun team Liemers
for Life wil jullie daarom vragen om je in te zetten voor een sponsorloop, de Remigius Run. Je weet wel: lekker
zoveel mogelijk rondjes rennen om geld op te halen voor een goed doel.
Wat is het doel van de Remigius Run?
Met de Remigius Run gaan we stichting Roparun helpen. Jullie kennen vast allemaal wel iemand die te maken
heeft (gehad) met de vreselijke ziekte kanker. Er is veel geld nodig voor onderzoek naar deze ziekte. Maar
daarnaast is er ook veel geld nodig voor de mensen die nu lijden aan deze ziekte. Geld voor hulpmiddelen en
voor ondersteuning bij hun behandeling. De stichting Roparun heeft als doel om juist daar veel geld voor op
te halen. Dit doen ze door het organiseren van een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en
Bremen naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier
geld op te halen.
De loop vindt altijd plaats met Pinksteren, dit jaar van 3 juni t/m 5 juni 2022. Dit jaar lopen we, wegens corona,
in Nederland en we komen op zaterdagavond 4 juni ook door Duiven heen, gaaf he? Dat wordt dus een feestje
op het Remigiusplein! Op een later moment zullen jullie hier nog meer over gaan horen van ons.
De loop wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto van de
Roparun, wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven".
Het geld dat stichting Roparun ophaalt, wordt besteed aan bijvoorbeeld:
 Hoofdhuidkoelers voor diverse ziekenhuizen.
 Bijdrage voor een nieuwe wensambulance.
 Bijdrage aan stichting haarwensen, voor het maken van een pruik met echt haar.
 Bijdrage voor stichting Wensambulance, om nog een mooie wens te kunnen vervullen.
Op www.roparun.nl kun je alle doelen en bedragen vinden.
Hoe werkt de Remigius Run precies?
Op donderdag 14 april 2022 vindt de Remigius Run plaats op de volgende tijden:
10.00 uur
11.00 uur
13.15 uur

Peuters & kleuters
Groep 3 & 4
Groep 5, 6, 7 & 8

De start is op het schoolplein. De peuters en kleuters leggen een parcours af op het kleine plein en door de
school. De kinderen van groep 3 en 4 hebben een rondje over het grote plein en door de school. Vanaf groep
5 is de route het rondje buiten om de school van ongeveer 300 meter.
In de week van 28 maart krijg je op school een sponsorkaart uitgereikt, waarop je jezelf kunt laten sponsoren
door familie, vrienden, kennissen en iedereen die maar wil. Voor ieder rondje dat je loopt mag de sponsor
een bedragje betalen. Ook kun je je laten sponsoren voor een ‘vast’ bedrag, waarbij het niet uitmaakt hoeveel
rondjes je loopt. Je sponsoren kunnen je contant betalen na de loop maar ook kunnen ze betalen via de QR
code op de sponsorkaart, handig! Het is belangrijk dat als iemand contant betaalt, je dit in een gesloten envelop
aan jouw juf of meester geeft uiterlijk op Donderdag 21 april 2022.
Het geld gaat naar ons team “Liemers for Life”. Dit is een groep die dit jaar voor de 8e keer deelneemt aan de
Roparun. Wij gaan er op 14 april voor zorgen dat er een mooie Remigius Run kan plaatsvinden en zorgen
ervoor dat het geld op de juiste plaats terecht komt. Bij de Stichting Roparun!

Met een QR code betalen, hoe werkt dat?

Belangrijk om te weten!
 Wij willen je vragen om het contante geld dat je inzamelt uiterlijk donderdag 21 april bij je meester
of juf in te leveren, want op het einde van die dag wordt het geld opgehaald door iemand van team
Liemers for Life.
 We gaan er vanuit dat iedereen mee kan doen. Mocht dit om medische redenen niet lukken, meld
dit dan bij je meester of juf. Bedenk wel, dat ook 1 rondje geld waard is! En …. je mag ook wandelen,
als rennen te zwaar voor je is. Dit is ook leuk om te doen. Meedoen is het belangrijkste!
 Zorg dat je makkelijke (sport)kleding aan hebt en schoenen waar je goed op kunt lopen.
Wij wensen jullie heel veel succes met het vinden van sponsors. We gaan er een leuk en gezellig evenement
van maken!!

Ouders, opa‘s, oma’s en andere belangstellenden ….
De sportieve kanjers kunnen elke aanmoediging gebruiken, dus kom ook op
donderdag 14 april!!

Namens het team van Liemers for Life alvast heel erg bedankt!

Volg ons, nu en tijdens de Roparun op:
Teampagina

https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/73

Facebook

https://www.facebook.com/TeamLiemersForLife
https://www.instagram.com/liemersforlife

Instagram

DATA OM TE ONTHOUDEN
21-25
25
7
14
15-18

maart
maart
april
april
april

Hercontrole hoofdluis
Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur gaat niet door
Palmpaasoptocht
Sponsorloop Roparun
Goede Vrijdag / 2e Paasdag

